
                                                                          10 de setembro de 2017 

 

Aberta as inscrições para admissão em abril de 2018 na creche e 

instituição infantil reconhecida (NINTEI KODOMO EN). 

 

Porém, a creche de Higashi Fujishima está com planos de mudança para se 

tornar uma instituição infantil pública. 

Requisitos para aplicação:  

○1 Pais ou responsáveis juntamente com a criança que pretende ingressar na 

creche tenham o certificado de residência registrado na cidade de Fukui no 

período de 1º de abril de 2018. 

○2 Pais ou responsáveis da criança que forem reconhecidos no certificado de 

categoria 2, 3 e se enquadrem em uma das razões de necessidade de cuidado, 

abaixo mencionadas. 

●Trabalho – (estar cumprindo jornada de trabalho normal de 64 horas por mês), 

procura de emprego, frequência escolar, doença, deficiência, gravidez-parto, 

puericultura (criança com idade abaixo de 1 ano), cuidar ou dar assistência de 

enfermagem ao familiar dentro de casa, restauração após calamidade. 

Período das inscrições: 2 a 31 de outubro (exceto sábados, domingos e feriados) 

Hora: 9:00 ～17:00 hrs. 



Local para aplicação: 【Instituição Infantil Reconhecida ・Certificado de 

Categoria 1 (período referente a educação)】Para ingressar na Instituição Infantil 

Reconhecida, Higashi Fujishima Hoikuen. 

【Creche ・Instituição Infantil Reconhecida ・Certificado de Categoria 2 e 3】 

Prefeitura (prédio anexo 2º mesanino 11ª sala de reunião B) ou creche da 1ª 

escolha. 

※ O formulário de aplicação será distribuído pelo Departamento de Apoio aos 

Cuidados da Criança a partir do dia 20 de setembro para as creches e 

instituições infantis.  

※Para quem escolher a Instituição Infantil Particular Certificado de Categoria 1 

(período referente a educação),ir diretamente à creche. 

Informações: Departamento de Apoio aos Cuidados da Criança  Tel:20-5270 

 

Evento e voluntariado!! Para você que gosta de Intercâmbio Cultural!! 

Dia 14 de outubro será realizado o GLOBAL  FESTA 

Será um evento com a participação de vários países, cada um com o seu 

representante! Estão precisando de voluntários para ajudar os representantes 

dos países para atender as pessoas que vierem participar do evento! 

Pessoas alvo: Pai (mãe) e a criança ( estudante de escola primária ou acima) 

Limite: 15 pares (por ordem de inscrição) 

Inscrição: A partir de 15 de setembro de 2017 por telefone ou e-mail 

Data e hora do evento: 14 de outubro de 2017 (sábado)  10:00～15:30 hrs. 

Local: Happiring 

※Para saber de mais detalhes veja o site de ボランティアネット 



Informação e Inscrição: Centro Geral de Voluntariado (SOGO BORANTIA 

CENTER) Tel: 20-5107 

E-mail: volunteer＠city.fukui.lg.jp 

 

NA VIDA DIÁRIA 

 

Participação dos cidadãos no Programa de Segurança noTrânsito no 

Outono! 

No período de 21 a 30 de setembro será realizado o Programa de Segurança no 

Trânsito!! 

Com a chegada do outono, o entardecer fica mais rápido, aumentando a 

possibilidade de acidentes no trânsito.  

Se for caminhar ou andar de bicicleta ao entardecer, use faixas ou materiais 

reflexivos.  

Para aqueles que tem alguma preocupação em dirigir carro, poderá devolver a 

carteira pelo sistema de apoio de Devolução da Carteira de Motorista. 

Informações:  Departamento de Trânsito Regional      Tel: 20-5138 

 

                  

 

 


