


Ajuda parcial do aluguel de até ￥20,000 para moradias privadas 
(Yachin-hojo)  ⺠間賃貸住宅⼊居者へ ~⽉額最⼤２万円をの家賃補助~

Para  assegurar  a  moradia  daqueles  que  passam  por  dificuldades,  auxiliamos  parcialmente  o
pagamento  do  aluguel  de  moradias  privadas.  O  informativo  sobre  a  inscrição  e  o formulário  para
solicitação, já se   encontram disponíveis no departamento responsável.

   >>> Período de inscrição: Entre o dia 9 (3a.f) ~ 22 (2a.f) de Outubro 
                                                      (Exceto finais de semana e feriados)

   >>> Correspondentes: 
   Aqueles que corresponderem a todos os critérios para ingresso em moradias de controle público

da Cidade de Koka, e que moram em moradias privadas.

   >>> Valor da ajuda:  Ajuda até 1/2 do valor do aluguel ou valor limite de￥20,000 mensal 

   >>> Quantidade de inscrições:  20 inscrições ( Será feito o sorteio caso ultrapasse o limite de inscrições)

  Informações: Dpto de Construção Habitacional (Jutaku-Kenchiku-Ka)   TEL: 0748-69-2212

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: Local: Horário: Limite:

Dia 04 de Outubro (5a.f.)
Minakuchi-Shakai-Fukushi-Center 13:00

~
16:00

  6 vagas
 (30 minutos gratuito)

Dia 18 de Outubro (5a.f.)

Dia 25 de Outubro (5a.f.) Shigaraki-Chiiki-Shimin-Center
 

Reservas e Informações: Shakai-Fukushi-Kyoguikai    TEL: 0748-62-8085   FAX: 0748-63-2021

Salas do mês de Outubro・１０⽉各種教室等
Salas Data e local  Correspondentes Conteúdo

Sala para 
mamães e

bebês
ベビーママ教室

Dia 10 (4a.f) Kokomoori
Nascidos em

2018/08

Explicações sobre brincadeiras,
desenvolvimento do bebê,

prevenção de acidentes, vacinas e
a saúde da mamãe. 

(Calendário de exames pág. 4)
Dia 26 (6a.f)

Minakuchi-
Hoken-Center

Sala de
refeições para

desmame
離乳⾷教室

Dia 5 (6a.f)
Koka-Hoken-Center
※Necessário reserva

Responsáveis de
crianças entre
5 ~ 7 meses 

Conversas sobre o
desenvolvimento bucal do bebê e

como começar com as refeições de
desmame. 

(Calendário de exames pág. 7)

Salão para
mamães

リトルママサロン

Dia 01 (2a.f) Kaede-Kaikan
Crianças que não

frequentam a creche
e/ou jardim da
infância e seus
responsáveis 

Intercâmbio entre os responsáveis
onde poderão conversar sobre

preocupações ligadas a
puericultura e outros. 

(Calendário de exames pág. 8)

Dia 18 (5a.f) Minakuchi-Hoken-Center

Dia 19 (6a.f) Kokomoori

Dia 23 (3a.f) Shigaraki-Hoken-Center

Dia 24 (4a.f) Tsuchiyama-Hoken-Center

Consulta
Saudável
すこやか相談

Dia 01 (2a.f) Kaede-Kaikan

Consulta sobre a saúde, consultas para gestantes, 
nutrição  e outros 

(Ver o Calendário de exames pág. 8)
※Necessário reserva

Dia 11 (5a.f) Minakuchi-Hoken-Center

Dia 15 (2a.f) Koka-Hoken-Center

Dia 23 (3a.f) Shigaraki-Hoken-Center

Dia 24 (4a.f) Tsuchiyama-Hoken-Center

Sala para
papais e
mamães

iniciantes
プレパパママ教室

1a. aula
Dia 13 de Outubro (sáb.)
※Necessário reserva

Gestantes entre 5 ~ 7 meses e seus familiares
Aprender sobre o controle de saúde durante a

gravidez e após o parto. Haverá também intercâmbio.
Esperamos a participação do casal. 

(Calendário de exames pág. 3) 
2a. aula

Dia 10 de Novembro (sáb.)
※Necessário reserva

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






