Calendário de Saúde
Programação do mês de Abril
健診カレンダー 2018 年 4 ⽉予定

- Os moradores da região de Minakuchi e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Minakuchi-Hoken-Center.
- Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka e Konan, podem participar do exame realizado no Koka-Hoken-Center.
- Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka, Konan e Shigaraki, podem participar do exame realizado no KonanHoken-Center e Kaede-Kaikan.
- Não é necessário fazer reserva. Compareça diretamente no local. Horário de recepção: 13:00 ~ 13:30 horas
Data de
nascimento:

Tipo de exame :

Exame infantil
de 4 meses

2017 / 12

Exame infantil
de 10 meses

2017 / 05

Exame infantil de
1 ano e 8 meses

2016 / 08

Exame infantil de
2 anos e 6 meses

2015 / 09

Exame infantil de
3 anos e 6 meses

2014 / 09

Dia do exame :

Local :

19 de Abril
(5ª.feira)

KokaHoken-Center

26 de Abril
(5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

12 de Abril
(5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

19 de Abril
(5ª.feira)

KokaHoken-Center

11 de Abril
(4ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

25 de Abril
(4ª.feira)

KokaHoken-Center

16 de Abril
(2ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

25 de Abril
(4ª.feira)

KokaHoken-Center

06 de Abril
(6ª.feira)

KokaHoken-Center

23 de Abril
(2a.feira)

MinakuchiHoken-Center

O que portar :
Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda,
troca de roupa e leite
Caderneta maternal,
questionário, toalha, fralda,
troca de roupa e leite

Caderneta maternal,
questionário e fralda

Caderneta maternal,
questionário e questionário do
exame de audição
(faça o exame em casa)

Caderneta maternal e
questionário (Haverá exame de
acuidade visual. Poderá recolher a
urina e trazer em um recipiente limpo.)

Informações: Dpto. de Apoio à Saúde (Sukoyaka-Shien-Ka) Tel: 0748-69-2167 Fax: 0748-63-4085

Consultas sobre o desenvolvimento e aprendizado
育ちと学びの相談

Consultas relacionadas ao desenvolvimento, educação e preocupações.
>>> Correspondentes: Crianças acima de 4 anos que frequentam escolinhas ou creche, estudantes do
primário, ginásio, colegial e jovens de até 25 anos.
>>> Agendamento de horário: Das 9:00 ~ 17:00 horas
※ Crianças menores de 4 anos, devem consultar o Dpto. de Apoio à Saúde (Sukoyaka-Shien-Ka)
TEL: 0748-69-2169
Informações: Dpto. de Apoio ao Desenvolvimento (Hattatsu-Shien-Ka)
TEL: 0748-69-2179 Fax: 0748-69-2298

Consulta jurídica・法律相談
Advogados da associação de advogados de Shiga, estarão atendendo os moradores
da cidade gratuitamente. As reservas são iniciadas 2 semanas antes da consulta.
Data:
Dia 05 de Abril (5a.f.)
Dia 19 de Abril (5a.f.)
Dia 26 de Abril (5a.f.)

Local:
MinakuchiShakai-Fukushi-Center
Roujin-Fukushi-CenterFiranso-Tsuchiyama

Horário:

Limite:

13:00 ~ 16:00

6 vagas
(30 minutos gratuito)

>>> Reservas e Informações: Shakai-Fukushi-Kyoguikai Tel: 0748-62-8085 Fax: 0748-63-2021

