オール甲賀で未来をつなぐチャレンジプロジェクト（抜粋）(Excerto)

Para formação regional onde todos os idosos, jovens e crianças
possam viver ativamente com saúde e alcancemos também
a construção de uma cidade com 100 mil habitantes,
estaremos focados nos próximos 3 temas!
Temas principais:

1- Puericultura e Educação
2- Economia regional
3- Bem-Estar e Cuidados especiais

< Melhoramento da capacidade intelectual >

● Projetos educacionais para promover a educação profissional e força de vitalidade
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- Projeto de apoio da língua japonesa no idioma materno （⺟語⽀援事業）
Visando a adaptação dos alunos estrangeiros, será instalado uma sala de orientação inicial da língua
japonesa no idioma materno.
< Apoio nas despesas econômicas >

● Projetos de apoio para famílias com filhos
- Projeto de apoio em despesas de tratamento médico para famílias com filhos
(⼦育て応援医療給付事業）
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As despesas de tratamento médico para crianças com idade equivalente até a 6 a. série do Shogakko e
despesas de internações até o Chugakko serão gratuitos.
- Projeto de isenção da mensalidade da creche a partir do segundo filho (第２⼦保育料無料化事業）
As famílias com renda anual abaixo de ￥3,600,000 com número elevado de filhos, poderão
receber a isenção da mensalidade da creche, a partir do segundo filho.
- Projeto de apoio escolar a partir do terceiro filho （第３⼦以降学校教育⽀援事業）
A partir do terceiro filho poderá receber o apoio para despesas educacionais.
< Melhoramento do Clube de Crianças (Jido-Club) >
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● Projetos para melhorar a qualidade no cuidados das crianças
- Projeto de construção do Bantani-Higashi-Jido-Club
Será construído o Jido-Club no bairro escolar do Bantani-Higashi-Shogakko
< Divulgação atrativa da utilização do “Pagamento de Imposto da terra natal” (Furusato-Nozei) >

● Projetos promotores para divulgação da cidade
< Auxílio ao campo industrial da cidade >

● Projetos para promover e divulgar a área industrial específica
< Apoio a diversas formas de trabalho >

● Projetos de estímulo à fixação de residência e atividades das mulheres e jovens
< Realçar o patrimônio nacional >

● Projetos para promover o turismo
< Progresso no aproveitamento do que já existe >

● Projetos para aproveitar ocupações vagas
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- Projeto de Auxílio para reformas destinado ao apoio à famílias com crianças e estímulo de
fixação de residência.
Auxiliamos a reforma para famílias com crianças, idosos e reformas de ocupações vagas.
< Proteção da vida cotidiana >
● Projetos para promover a realização de áreas montanhosas
< Visar uma cidade saudável e longeva >
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● Projeto de cuidados globais de regiões e gerações
- Projeto de emissão de bilhetes gratuitos do ônibus comunitário
Emissão de bilhetes de ônibus gratuitos para idosos acima de 80 anos e deficientes acima do 3o. grau
Informações: Dpto. Promotor de Políticas (Seisaku-Suishin-Ka)
Tel: 0748-69-2106 Fax: 0748-63-4554

Calendário de Saúde
Programação do mês de Maio
健診カレンダー 2018 年 5 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
Tipo de exame :

Exame infantil
de 4 meses

Exame infantil
de 10 meses

Exame infantil de
1 ano e 8 meses

Exame infantil de
2 anos e 6 meses

Exame infantil de
3 anos e 6 meses

Data de
nascimento:

2018 / 01

2017 / 06

2016 / 09

2015 / 10

2014 / 10

Dia do exame :

Local :

23 de Maio
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

24 de Maio
(5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

29 de Maio
(3ª.feira)

ShigarakiHoken-Center

10 de Maio
(5ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

23 de Maio
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

29 de Maio
(3ª.feira)

ShigarakiHoken-Center

09 de Maio
(4ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

28 de Maio
(2ª.feira)

Kaede-Kaikan

14 de Maio
(2ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

30 de Maio
(4ª.feira)

Kaede-Kaikan

21 de Maio
(2ª.feira)

MinakuchiHoken-Center

30 de Maio
(4a.feira)

Kaede-Kaikan

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

Vamos participar dos exames de câncer enquanto temos saúde!
元気な今こそ検診を受けよう！

Na Cidade de Koka, o câncer ocupa o 1o. lugar nas causas de morte.
Pode-se dizer que estamos em uma era em que a cada 2 pessoas, 1 é diagnosticada com câncer!

3 vantagens para participar dos exames de câncer da cidade!
Vantagem 1 - O custo é baixo
- O exame pode ser feito com 10 a 20% do custo real, por ser subsidiado pela cidade.
Vantagem 2 - Você pode descobrir o câncer na fase inicial
- Quando o exame de câncer é realizado antes de surgir qualquer sintoma e é detectado na fase inicial pode-se
dizer que a possibilidade de cura é mais alta.
Vantagem 3 - Manter a saúde
- Poderá viver com tranquilidade, ao participar dos exames de câncer periodicamente checando a saúde corporal

~ ~ ~ Exame de câncer da Cidade ~ ~ ~
> Correspondentes: Pessoas acima de 40 anos
(Acima de 20 anos para o exame de câncer de colo de útero)
> Exames em estabelecimentos médicos: Verifique os estabelecimentos no calendário de exames pág.16
> Exame coletivo: Necessita de reserva antecipada. Verifique as datas no calendário de exames pág.15
> Período para reservas: Dia 7 ~ dia 14 de Maio (Exceto finais de semana)
> Horário e Telefone para reserva : Das 9:00 ~ 18:00 horas TEL: 0120-614-515
Informações: Dpto. de Apoio à Saúde (Sukoyaka-Shien-Ka) Tel: 0748-69-2168 Fax: 0748-63-4085

