
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆（   ）◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 8

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポルトガル語 

Paz em família c/checagem anual de saúde  

Faça! Exame de saúde 
Comer demais, falta de exercício, deitar-se muito tarde, 
beber demais….são caminhos que levam os modernos a 
doenças de hábitos do cotidiano. Que tal fazer o exame de 
saúde gratuita ou apenas com ¥1000 (varia de cidade 
para cidade), a partir deste ano! 

●Exames básicos de saúde(caso Fujimi-shi) 
Objeto Tipos de exame período Despesa 
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 ◎Exames indispensáveis 
anamnese,medição de altura e 
peso,medição da pressão arterial, 

exame de urina,exame clínico(per- 
cussão,ausculta),exame de função 
hepática,função renal, exame de 
lípide(colesterol global,colesterol 
HDL,gordura neutra),exame de 
glicemia, exame de anemia.   
◎ Exames opcionais 
Exame  de eletrocardiograma, 
exame de fundo do olho,exame de 
hemoglobina Ale. 
★ Exames opcionais mediante 
indicação médica.Não são 
obrigatórios. 
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\1000 

★ Mas, é franco 
para maiores de 75 

anos de idade(que 

tenham nascidos 

até 31/3/1931) e 

para quem recebe 

assistência 
pública. 

 

 
As despesas de exames de saúde variam de cidade p/cidade.Peça a informação 
no guichê da prefeitura onde tem o registro. Poderá pedir a informação no Fujimino 
Kokusai Koryu Center também.  

●Fujimi-shi   Kenkouzoushincenter ０４９－２５２－３７７１ 

●Kamifukuoka-shi Hokencenter    ０４９－２６４－８２９２ 

●Ohimachi   Hokencenter      ０４９－２６６－２３００  

●Miyoshimachi Kankyoeisei-ka     ０４９－２５８－００１９ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●Fujimino Kokusai Koryu Center  ０４９－２７５－０３７０ 

● Há outros exames como checagem de saúde p/mulher(\1500), 
exame odontológico p/adultos(gratuito).Confirme nos endereços 
abaixo discriminados. 
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●É oásis de verão. Para aconchegar sua família… 

FFuujjiimmii  GGaarrddeenn  BBeeaacchh  

Tente estrear  abertura 9/julho(sábado) 

Agora poderá usar uma sadália de praia de sola mole na quadra 

〔Período de uso〕9/julho(sáb.)～31/ago.(4a.feira)9:00～17:00 h. 

(Nas manhãs de 11～15/julho, os pré-escolares terão prioridade, à tarde, aberto ao 
público em geral.) 

Taxa(piscina・・・geral \ ５００ ginasiano \３００ primários \１００ pré-escolares gratuita) 

   (Estacionamento・・・carro comum \３００ ônibus médio \１０００ taxa/unid.p/vez,gratui- 

ta p/veículo de 2 rodas)( Até 2 pré-escolares são gratuitas,porém precisam de acompanhantes). 

 

● Crianças,pais de língua nativa diferente de japonês ●Recomenda-se a participação dos 

aspirantes ao colégio 

Orientação sobre ingresso no colégio 
Haverá uma reunião explicativa sobre ingresso no colégio para alunos e pais estrangeiros.。 

São três horas repletas de assuntos como informações relativas ao exame, 

experiências,etc..Logicamente sua participação é gratuita. 

【Kawagoe】10/julho(domingo) １３：００～１６：００ 

 Local:Kawagoechihochosha(5 minutos est.Kawagoe)Inform.:０４９－２２２－０３６３ 

【Honjo】18/julho(feriado)) １３：００～１６：００ 

 Local:Honjo Shimin Plaza(5 minutos est.Honjo)Inform.:０９０－２３３４－４６７８ 

【Saitama】11/set.(dom.) １３：００～１６：００ 

 Local:Ramuzatawa 3°andar(1 minuto da est.Urawa)Inform.: 0 4 8 - 7 2 3 ‒ 0 8 2 6 

【Koshigaya】10/out.(dom.)13:00～16:00 

 Local:Chuo Shimin Kaikan 4°andar(5 minutos da est.Koshigaya) 
Informações: 0 9 0 －3 9 1 2 ‒ 3 5 9 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Assist.aos pais de crianças de 
jardim de infância privado 
★Requisitos: pais de crianças  

１、nascidas entre 2/4/1999～1/4/2002, 

registradas no jardim de infância privado; 

２、Têm registro de estrangeiro e moram na  

cidade de Kamifukuoka 

★Valor do subsídio \12000 por criança 

● Informações:Kamifukuokashiyakusho 

Somu-ka    Tel.: 04９－２６１－２６１１ 

           

■ Pagamento de subsídio infantil 
★Requisitos:Pago aos pais com criaças até

terceiranistas do curso primário. 

Entretanto há retrição de renda. 
★Valor¥5000 para 1° e 2° filhos/por mês. 
    \10.000 para 3° filho. 
● Informações: 

Kamifukuokashiyakusho Jidoufukushi-ka 

        Telefone－049-261-2611 

 


