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São fortes aliados das mães que trabalham 
Hoikusho,Hoikuen e Yochien 

Inicia-se a orientação sobre a creche 
 
（ 
 
 
  
 
 
 Para as mães estrangeiras que criam filhos no Japão, o que falta é a informação sobre o 
Yochien(jardim de infância),o Hoikusho &Hoikuen(creche) no Japão. Sua preocupação deve 
ser a mesma das mães japonesas de como deve criar e educar seus filhos até que ingressem 
na escola primária. 
Para sanar essa preocupação de vez, o Ficec está preparando um livro informativo de 

criação de filhos repleto de informação sobre o Yochien, o Hoikusho e o Hoikuen.   
Como é o ano letivo? Qual é a diferença entre yochien, hoikusho e hoikuen? Yochien é 

obento? Dá para entrar qualquer época?Os pais de primeira viagem querem saber de tudo. 
Mas não se preocupem, o livro que está sendo editado resolve tudo. Trata-se de um livro 
especializado para criação de filhos destinado aos cidadãos estrangeiros, ainda sem título. 

Pretende tratar não só sobre a escola, mas também sobre a vacinação, sua época, tipo e o 
efeito e o mapa dos hospitais e notícias sobre a saúde em 6 idiomas, inclusive em japonês. 
Ficará pronto em setembro.  

De modo que quando chegar este boletim às suas mãos, já tenha nascido. Sua  distribuição  
é gratuita. É encontrado em Fujimi-shi, em Fujimino-shi, em Miyoshimachi, em Kawagoe-shi 
em parte, em respectivo Kominkan, e no Ficec.  

★Daremos orientação s/ Yochien,Hoikusho e Hoikuen. Compareçam! 
 
  
 
 
 
 

▲Fujimi-shi Palleto    ▲Fujikubo Kominkan  ▲Fujimino Koryu Center ▲Kamifukuoka Nishi  

Kominkan 

 Para quem quer saber mais detalhe a respeito, realizaremos uma orientação onde dá para 
obter informação direto dos pais que tem filhos nas escolas.  

 
 

www.ficec.jp/foreign/                
 ●Dá para ver números anteriores de “Information Fujimino”. 

 Para as mães que trabalham, criar filhos pré-escolares é uma carga pesada. O que 
ajuda para aliviar essa carga é Yochien, Hoikuen e Hoikusho.Está para nascer no Ficec 

um livro informativo compilado(gratuito)com detalhes. 

 

○ Quero saber mais sobre Hoikusho,Hoikuen e Yochien do Japão 
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 Aconselhamos a participação das mães que têm filhos pré-escolares e crianças 

pequenas.Como a orientação deste ano é promovida com a ajuda do Órgão da Corporação 

Governamental Autônoma, o livro e a participação no evento são gratuitos.Haverá 

intérpretes em inglês, chinês, coreano, português, espapanhole tagalo.O que transquiliza 

quem não entende o japonês.O atendimento de idioma varia conforme o dia.Ligue p/Ficec. 

10/9   1ª vez Fujimi-shi Shakai Fukushi Katsudo center Palet（Tel.０４９－２５５－６６１０） 

11/9   2 ª vez Miyoshimachi Fujikubo Kominkan （Tel.０４９－２５８－０６９０）  

17/9  3 ª vez Fujimi-shi Fujimino Koryu Center（Tel.０４９－２６１－５３７１） 

18/9  4 ª vez Fujimino-shi Kamifukuoka Nishi Kominkan（Tel.０４９－２６６－９５０１） 

 

 

 

 

 

 
       
 

 

            
 

           
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
     

www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Guia para a vida cotidiana” em 6 idiomas. 

 

 

 

Fora de coleta 

podutos de 

reciclagem 

 

Falta de respeito às regras de jogar o lixo originando reclamação dos 
moradores de várias regiões.Mormente jogam TV,ar condicionado,máqui- 
na de lavar roupas,refrigerador e freezer, que não são coletados e ficam 
largados na estação de lixo.Para despachar esses produtos é cobrada uma 
taxa. Procure se informar na prefeitura. 

Não está esque- 

cendo de usar o  

cinto de segu- 

rança traseiro? 

A lei de trânsito reformada em vigor desde junho deste ano obriga 
o uso de cinto de segurança em todos os  assentos inclusive o 
traseiro.No acidente,a porcentagem da morte da pessoa que não usa 
o cinto é o quádruplo de quem usa.O motorista deve chamar a 
atenção e não é permitido o uso do celular quando está no volante.  

Apanhar 

deliciosa pera no 

pomar! Que tal  

dar um passeio! 

て

Depois de aguentar o calor causticante chaga o outono rico em 
frutas.Nas cidades Fujimi, Fujimino e Miyoshimachi ainda existem 
numerosos pomares onde dá para apreciar o apanhar de frutas.O 
máximo do momento é a pera “kosui” fresca.Peça a informação na 
prefeitura próxima.O Sangyoshinkoka de Fujimishi está a sua espera 

 

 

Exame de saúde 

individual está 

começando para 

proteger a sua 

saúde! 

FICEC 

Aula de  

japonês 

 Você sabia que começou o exame individual de saúde 08 em julho, 
pouco utilizado pelos estrangeiros.Destinado aos cidadãos maiores 
de 40 anos que são:exame do câncer de intestino grosso, de pulmão, 
virus da hepatite, de cervix uterino p/maiores de 20 anos,de mama p/ 
maiores de 30 anos,de exame odontológia para adultos.O prazo é até 
30/11.Ligue para Tel.049-252-37771-Kenko Zoshin Center. 

 Convidamos mormente os recém-chegados ao Japão.Aqui há um lugar 
onde possa se reunir e conversar à vontade.Destinado logicamente para 
aprender o idioma japonês para a vida de dia-a-dia. Todas as 
quintas-feiras,10:00~12:00. Ligue para .0４９－２５６－４２９０ 

ポルトガル語 


