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Atenção na alteração do seu filho no dia-a-dia

IJIME

Compete a nós
acabar c/o ijime

Ijime , ato de atormentar outrem, é problema de destaque nas últimas notícias.Os
adultos devem revigorar-se para proteger as crianças de futuro do ijime.
Dezembro do ano passado, Fujimi-shi elaborou “Fujimi-shi Ijime Boshi Jorei”( Lei de
prevenção contra ijime). Foi criado também pelos cidadãos “Ijime Boshi Sapoota System” para
proteger as crianças do ijime por toda a cidade. FICEC está ajudando na proteção das crianças,
oferecendo logo sua participação. Entretanto, em termos nacional, o número de ijime tende
aumentar.
Sabe-se que os brotos de ijime germinam em qualquer parte, criam sementes, não só nas
crianças. É importante que os brotos de ijime sejam vigiados e cortados pela raiz no dia-a-dia.
Para proteger o futuro das crianças, esmagaremos ijime com a forte proteção dos cidadãos.

＜Os atos do ijime são seguintes＞
●Troça, zombaria, maledicência, ameaça, fala coisas desagradáveis.
●Afastamento do grupo, ignorado pelo grupo, extorquir dinheiro e objetos.
●Chocar de leve, bater como se estivesse brincando, levar chute.
●Forçado a praticar e praticado ato desagradável, vergonhoso e perigoso.
●Escrever espalhando um boato ou rumor falso pelo PC e Keitai.
No caso de constatar seguintes fatos, procure consultar logo a escola.!!

＜Lista de checagem para descoberta de ijime na fase inicial＞
□Custa-se levantar da cama.

□ Tem objeto sem ter adquirido.

□ Roupa suja, rasgada, botão frouxo sem motivo

□ Não atende as chamadas do keitai.

claro.

□ Não comenta nada sobre a escola.

□ Marcas e escoriações não explicadas.

□ Pertences e bicicleta arrebentados.

□ Sai muito de manhã cedo e noite.

□ Folhas impressas rasgadas.

□ Há rabiscos nos utensílios e pertences.

□ Na maioria das vezes está só.

□ Desbarata o dinheiro e leva o dinheiro sem

□ Não tem apetite.

autorização. □ Desapareceram pertences e

□ Vê a mensagem às escondidas.

artigos esclares do quarto.

□ Deixa de conversar com a família.

＜Proteger e estar em frente um do outro para solucionar ijime＞
Haja o que houver, devemos proteger as crianças, quando constatado ijime, dentro ou fora da
escola. Ao mesmo tempo, entrar em contato com a escola e órgãos relacionadas, para resolver a
questão. Ainda, devemos criar uma relação materno-infantil segura, aconchegar no filho para
que ele possa abrir o coração e contar sua tristeza e dor com suas próprias palavras.
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Fazer consulta de emprego no Furusato Hello Work de Fujimimino-shi
Seguido de “Fujimi-shi Furusato Hello Work” instalado no interior de Sun Light Hall da

★ＰＴＡ総会委任状・・・総会に欠席する時、

estção Tsuruse saída oeste, foi instalado “Fujimino-shi Furusato Hello Work” no 2˚ andar da
prefeitura Fujimino. Será muito util para moradores de Fujimino-shi a procurar o emprego. No
Furusato Hello Work consultor especializado ajudará a procurar o emprego.
Pode pesquisar oferta de emprego pelo PC,
usando 5 unidades de PC disponíveis.
Fica 10 minutos a pé da estação Kamifukuoka leste
●Dia: Segunda~sexta feiras
●Local: 2˚ andar da Prefeitura

9:00~17:00
de Fujimino ●Informação／０４９－２４２－０１９７

Aumenta problemas de restauração ao estado original na evacuaçãoo do apto.
Do shikikin(depósito de fiança) pago ao alugar um quarto, é
deduzido valores como aluguel pendente, reparo e limpeza na
evacuação e o saldo é devolvido. Na evacuação, há obrigação de
recuperar ao estado original. Mas os desgastes causados pelo uso
comum(achatamento e descoloração do carpete, troca de chave,
limpeza cabe ao locador. Entretanto, nos últimos tempos tem ocorrido
problemas de exigir valores que superam o depósito.
Na evacuação do apartameto, se exigirem valores que não dá para concordar, ligue para 188 sem
indicativo(Shohi Hotto Line). Apresentará guichê do Shohi Seikatsu Center mais próximo.

ALTERAÇÃO
Consultas p/Estrangeiro
na Prefeitura de Fujimi-shi
Quitas-feiras 13:00~16:00
Consultas de vida para estrangeiro do FICEC é um trabalho muito importante que já
dura 20 anos desde sua fundação. Inclusive, as consultas atendidas na Prefeitura de
Fujimi-shi, quartas-feiras, 9:00~12:00, são consideradas de grande valor.
Para atender as pessoas que sentem incomodadas no atendimento da manhã, a partir de
abril, foi alterado o dia de atendimento.
◆◆◆ Abertas Quintas-Feiras 13:00~16:00 ◆◆◆
Atendimento no escritório do FICEC continua como sempre de segunda~sexta-feiras,
10:00~16:00.
São diversos assuntos tratados como: sobre a família, saúde, educação dos filhos,
trabalho e problemas. É gratuito.

TEL.049-269-6450
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