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ポルトガル語 

 
 
 
 
 
 
 
  O lar que leva a vida com o pai ou mãe e filhos devido ao divórcio dos pais ou perda pode 

receber diversas ajudas. Mas como têm limite de renda precisa se informar na prefeitura.  
①  Ajuda de sustento infantil 

Será pago até 31/março do ano em que o filho completa 18 anos de idade(valor mensal). 

Nº filhos Valor total Pagamento parcial(definido segundo a renda do solicit.) 

1 filho 41430 ienes 41420ienes～9780 ienes 

2 filhos 46430 ienes 41420 ienes～9780 inenes+5000 ienes 

3 filhos~ 46430 ienes+ adicional de 3000 ienes mensais 

②  Ajuda de despesas médicas 

Até 31 de março do ano em que o filho completa 18 anos de idade, será paga a despesa 

médica total ou parcial do pai ou mãe e desse filho.  

③  Ajuda educacional aos estudantes da escola primária e ginásio(escola pública)  

Subsidia despesas de material, de merenda e da viagem de estudo(parcial) aos estudantes.    

④  Empréstimo de recurso da previdência social 

Pode pedir recursos necessários para ingresso na escola, estudo, aprendizado, 

trabalho,aperfeiçoamento da técnica,cuidados médicos,vida, mudança de moradia,etc. 

⑤  Despesa de promoção de treinamento educacional 

Concluido o curso de treinamento educacional designado p/ministro da assistência social e 

trabalho,será pago 20% da despesa, no máximo 100 mil ienes. 

⑥  Despesa de promoção de treinamento da técnica avançada 

Receberá subsídio quando trabalha mais de 2 anos no órgão de treinamento para obter 

habilitação a:enfermeiro/a, semi-enfermeiro,assitente de doentes e idosos, de crianças,etc.。 

⑦  Fundo de reserva p/ingresso na escola:¥10 mil p/ginásio,¥30 mil p/colégio. 

⑧  Sistema de desconto de bilhete regular de JR 

⑨  Depósito regular da obra social 

Dizem que apesar de muitos sistemas de ajuda, a renda média da família  

de só de um dos pais é 38% das famílias em geral e 50.8% de pobreza relativa. 

Foi publicado o resultado da pesquisa meio triste para família de só de um dos pais que é 

renda anual dos pais quanto mais alta mais elevada é capacidade intelectual do filho.Além 

disso,a ocorrência de menino criminoso de 13%(lar de só de pai),7% de mãe, e 30% dos jovens 

delinquentes do lar de só de um dos pais ou de pais com novo casamento. 

Motivos são:①Falta de carinho e responsabilidade dos pais,②Falta de confiança nos pais③

pobreza. 

Conseguinte, sugerimos algumas maneiras de solucionar problemas. 

Guia de ajuda ao 

lar de só de um 

dos pais. 

No Japão há vários planos de 

ajuda para que todos levem 

uma vida saudável.Há várias 

assistências proporcionadas à 

família de só de um dos pais 

também.Use o eficazmente 

para felicidade do lar. 
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 Exame de saúde p/ingresso na escola primária.Cada cidade enviará um aviso. 

 Já recebeu o novo cartão de Seguro Nacional de Saúde? Favor confirme! 

 “Aprender a cultura Filipina”-Excursão mundial de experiência  

 Realizar-se-á evento anual “Forum de Intercâmbio Internacional “de Fujimi-shi 

  Cada cidade realizará exame de saúde para crianças que vão ingressar na escola 

primária no abril próximo para diagnosticar saúde.O setor de educação  enviará um 

aviso às crianças correspondentes para submeterem ao exame acompanhado de pais. 

◎ As escolas de Fujimino-shi são seguintes:4/10 Ohi Shogakko,4/10 Fukuoka 

Shogakko,22/10 Komanishi Shogakko,16/10 Uenodai Shogakko,7/10 Tsurugaoka 

Shogakko,23/10 Nishi Shogakko,23/10 Higashihara Shogakk,30/10 Nishihara 

Shogakko,29/10 Motofuku Shogakko, 18/10 Kamekubo Shogakko,28/10 Sankaku 

Shogakko,16/10 Sagi-no-Mori Shogakko, 25/10 Higashidai Shogakko. 

◎11/10 Fujimi Shiritsu Katsuse Shogakko. 

 A partir de 1 de outubro estará valendo novo cartão de seguro 

nacional de saúde.Deve ter chegado às mãos de usuarios até o final 

de setembro.Favor confirme.Quem faz consulta no início do mês 

costuma levar cartão fora de validade.Confira os dados do cartão 

sem falta.No caso de dúvida consulte o setor correspondente. 

 No dia 10 de novembro(domingo)12:00~16:00,realizar-se-á Forum de Intercâmbio 

Internacional,um evento anual popular, no Centro de Intercâmbio Fujimino, que dista 10 

minutos da estação Fujimino.É um evento que visa estreitar a compreensão mútua entre 

estrangeiros e japoneses da vizinhança.O tema do evento é “Mundo e a Cultura japonesa 

repleto de diversão centrado nas experiências.Apresentação e experimentar trajes 

étnicos,tirar fotografia.Pronúncia de estrangeiros residentes sobre a impressão do Japão, 

massagem tailandesa, advinhas de bandeiras,escrever nomes em letras 

desconhecidas.Procure passar uma temporada agradável de outono. 

 No dia 20 de agosto foi reazidado um evento “Aprender a 

Cultura Filipina no Centro Público Ohi Chuo. O centro estava 

cheio de entusiasmo nos jogos e na culinária Filipina com a 

presença de mães e filhos japoneses e de diversas 

nacionalidades.Ficec promove frequentemente esses eventos. 

Favor procure checar mensalmente no “Information Fujimino” 

e Home Page do FICEC..  

  

 

■ 

■ 

■ 

①Receber ajuda quando tem problema econômico. 

②Pensar no que fazer para se tornar auto-suficiente(estuadar japonês, apender técnicas.) 

③Manter bom relacionamento com os vizinhos,para poder contar na hora H. 

④Aumentar o cíclo de amizade entrando no clube ou no grupo de pessoas.  

⑤Utilizar o Centro de consultas 049-283-7991（Centro de Bem-estar materno-infantil 

Nishi） 

⑥Mandar o filho na creche,no gakudou hoiku, clube após as aulas, no centro infantil 


