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Avisos da Prefeitura 
O Jornalzinho de Avisos da Prefeitura contém informações selecionadas do Jornal da cidade de 
Hiroshima (Hiroshima Shimin to Shisei) disponível no site da cidade de Hiroshima: 
www.city.hiroshima.lg.jp.  

É publicado duas vezes por mês e pode encontrá-lo no Lounge do Centro de Intercâmbio 
Internacional e em nosso site: h-ircd.jp/en/guide/hiroclubnews-en.html  

Salvo indicação em contrário, é provável que escritórios e serviços de consultoria falem apenas 
japonês. 

Para obter informações mais recentes em inglês sobre o COVID-19  

em Hiroshima, incluindo números de casos e assistência social, existe 

uma área específica no site da cidade de Hiroshima. Acesse o código QR  

Ícones 

🧑 Quem pode usar o serviço? 

💰 Custo ✏ 
Como 
inscrever 

🏢 Local ⌚ Horário 

🗓 Data  ❔ Informações 

  

Abertura para inscrições 
das creches  

保育園などの一次受け付けが始まります （P3） 

Do dia 24 de Novembro (Terça) até 12 de 
Janeiro é o primeiro período de inscrição 
para as creches a partir de abril de 2021, a 
inscrição é feita na Divisão de Bem-Estar 
(Fukushi Ka) de todas prefieturas. 

🧑 Pais ou responsáveis que não podem 
cuidar de seus filhos em casa durante o 
dia por causa do trabalho, condições de 
saúde, assuntos familiares, etc. e são: 

 Pais ou responsáveis que ainda não 
fizeram a inscrição para o ingresso na 
creche em abril de 2021.  

 Pais ou responsáveis que já se 
inscreveram, mas ainda não foram 
aceitos. 

 

 

 

 

Tópicos 

✽ Abertura para inscrições das 
creches  

 
 
 
 
 
 

Creches disponíveis 

A lista das creches disponíveis são 
impressas e estão disponíveis nas creches, 
no site da cidade de Hiroshima e etc. 

Existem vagas em: 
 creches públicas ou privadas 
 públicos, ou centros privados com 

certificado de cuidados infantis (2-gō & 3-gō 
Nintei Bubun 2 & 3号認定部分) 

 Pequenos serviços privados de 
acolhimento de crianças (Shōkibo Hoiku 
Jigyōsho) 

 serviços de creche privados em empresas 
privadas 

Documentos necessários 

1: Um formulário de inscrição preenchido e 
um documento formal declarando que a 
criança precisa de cuidados infantis. 

Os formulários de inscrição e a lista de 
escolas disponíveis serão fornecidos a 
partir de 24 de novembro (terça-feira) em: 
 Divisão de Bem-Estar (Fukushi Ka) de 

todas as prefeituras 
 Filiais 
 Nas creches disponíveis. 

2: A Divisão de Bem-Estar (Fukushi Ka) da 
prefeitura de onde você deseja que seu 
filho frequente enviará um documento 
pelo correio.  

http://www.city.hiroshima.lg.jp/
https://h-ircd.jp/en/guide/hiroclubnews-en.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/list2370.html
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✏ 🏢 Envie os documentos necessários 
para a Divisão de Bem-Estar (Fukushi 
Ka) da secretaria do distrito de onde 
deseja que seu filho frequente a creche. 

🗓⌚ Entre 24 de novembro (terça) de 

2020 e 12 de janeiro (terça) de 2021. Os 
escritórios estão abertos das 8:30 às 
17:00 durante a semana. 

Horário estendido temporáriamente 
A Divisão de Bem-Estar aceitará 
inscrições além do horário comercial, 
normal nas seguintes datas e horários. 

 16 de Dez. (Qua.), 2020  
7 de Jan. (Qui.), 2021   
8:30 – 20:00 

 27 de Dez. 27 (Dom.), 2020 
9:30 – 16:00 

O que devo fazer se minhas 

inscrições forem colocadas em espera 

ou se eu não fizer meu envio a tempo? 

Você pode se inscrever no segundo 

período de inscrição, de 15 de fevereiro 

(seg.) à 22 (seg.) de 2021. 

Posso me inscrever em março de 

2021? 

A inscrição para março de 2021, também 

será de 24 de novembro (terça) de 2020 

a 12 de janeiro (terça). Para mais 

detalhes, consulte o site da cidade de 

Hiroshima. 

❔ Divisão de Bem-Estar de cada região 
(Ku Fukushi Ka) 

Prefeitura 

Da região 
☎ 🖨 

Naka 504-2569 504-2175 

Higashi 568-7733 568-7781 

Minami 250-4131 254-9184 

Nishi 294-6342 294-6311 

Asaminami 831-4945 870-2255 

Asakita 819-0605 819-0602 

Aki 821-2813 821-2832 

Saeki 943-9732 923-1611 

 

 

 

 

 

 

 

       


