Informativo do Centro de Asistência à Infância “TSUKUSHI HIROBA”do mês 8
「つくしひろば」だより 8 月
★ O centro “TSUKUSHI HIROBA” fica aberto das segundas, terças, sextas e no 1º e 3º sábado do

mês, das 9h30 até 16h. Venham brincar! ! Estamos esperando.
E toda 2ª e 4ª sexta-feira do mês a partir das 11h30 estamos realizando o conto de estorinhas
pelos voluntários. Venham ouvir as estorinhas sem falta!!
★Dia 7 de agosto de 2018 (ter)

Estamos programando “Consulta sobre criação de filhos/ Bate-papo”
Horário: 10h ~ 10h40 Vagas: 10 pessoas Favor fazer a inscrição.
Inscrição a partir do 13 de julho.
Inscrições e informações Centro de Assistência à Infância “TSUKUSHI HIROBA” Tel: 0749 - 42 - 5051

Informativo do Espaço de Brincar “WANPAKU HIROBA” do mês 8
「わんぱくひろば」だより 8 月
★ O espaço “WANPAKU HIROBA” é um lugar onde o Centro de Previdência Social “AI NO SATO”

oferece assistência às crianças de idade pré-escolar e suas mães (ou responsáveis) que moram
em Aisho, para o desenvolvimento e crescimento sadio das crianças. Venham participar à
vontade!
✿Programação do mês 8✿
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・・・WANPAKU HIROBA 9:00~15:00
Na parte da manhã de quintas-feiras, o espaço será
maior e poderá brincar com muitos brinquedos!!
・・・Consulta com obstetra
★Pesamos e medimos a altura!

Poderá
almoçar
das 12:00~
13:00 !
Venha à
vontade
trazendo
bentô ❤

Eventos do mês 8

Dia 2 (qui) / Dia 6 (seg) 10:30 ~
♪Vamos brincar com água♪
Amiguinhos que vão brincar com água
favor trazer roupa de banho, toalha e
chá ou água.

・・・Encontro de Aniversário do mês 8
・・・WANPAKU CAFE (taxa do café: 50 ienes)
・・・Minicurso com a enfermeira de saúde e
consulta individual

Inscrições e informações
Anexo ao Centro
“AISHO-CHO SHAKAI KYOGI-KAI”
Tel: 0749-42-7170

・・・ Evento do mês 8
・・・Dia de desinfetar os brinquedos
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COLUNA DA SAÚDE

健康ワンポイント

愛荘町不妊治療助成事業を実施しています

~Auxílio da despesa de Tratamento de Esterilidade~
●Pessoas aplicadas

1. Casal que estão casados legalmente e na hora do requerimento e de tratamento tem o endereço
registrado na cidade de Aisho
2. A renda do ano anterior do casal é inferior a 7 milhões e 300 mil ienes
3. Pessoa que recebeu a decisão da assistência “TOKUTEI CHIRYO SHIEN JIGYO” de pessoas que
sofrem de esterilidade de Shiga. (Exceto o caso de tratamento somente de inseminação artificial)
4. Casal que não tem imposto atrasado na hora do requerimento do auxílio
5. A idade da esposa deve ser 43 anos incompleto
●Valor do auxílio
＜Tratamento especial de esterilidade [TOKUTEI FUNIN CHIRYO] (Fecundação in vitro/
Microinjeção espermática) ＞
O valor será a metade do valor gasto no tratamento especial de esterilidade subtraindo o auxílio
da província de Shiga. Porém, o máximo será de 100 mil ienes/tratamento. (Somente o tratamento
fora do seguro de saúde)
Número de vezes do auxílio (A partir de abril de 2016)
Idade que iniciou o tratamento

Número de vezes do auxílio

40 anos incompleto
6 vezes no total
40 anos ~ 43 anos incompleto
3 vezes no total
＜Inseminação artificial ＞
O valor será a metade do valor gasto na inseminação artificial (somente o tratamento fora do seguro
de saúde). Porém, o máximo será de 50 mil ienes/ano fiscal.
●Documentos necessários para o requerimento
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Tipo de documento
Notas
Requerimento do Auxílio de Tratamento de
Preenchido pelo requerente
Esterilidade de Aisho (Formulário 1)
Preenchido pelo médico responsável
※Caso de tratamento especial de esterilidade
Documento de tratamento para auxílio etc.
Pode ser a cópia do documento de tratamento da
(Formulário2)
assistência “TOKUTEI CHIRYO SHIEN JIGYO” de
pessoas que sofrem de esterilidade de Shiga.
Aviso da decisão da assistência “TOKUTEI Favor entregar dentro de 60 dias após a decisão do auxílio da
CHIRYO SHIEN JIGYO” de pessoas que província de Shiga.
sofrem de esterilidade de Shiga.
(※Somente em caso de tratamento especial de esterilidade)
Vamos comparar com o documento 2. Favor trazer o original.
Recibo do tratamento
Devolveremos a cópia.
Caderneta do banco (ou cópia da capa e da
Vamos verificar a conta para o depósito.
1ª página) e carimbo

●Prazo de requerimento
Tratamento especial de esterilidade (Fecundação in vitro/ Microinjeção espermática) ... Dentro de

60 dias após a decisão da assistência “TOKUTEI CHIRYO SHIEN JIGYO” de pessoas que
sofrem de esterilidade de Shiga.
Inseminação artificial... Dentro do ano fiscal do dia que realizou o tratamento [Caso realizar no ano
fiscal 2018 , o prazo será até 31 de março de 2019]
※Caso realizar o tratamento em março de 2019, poderá requerer até o dia 30 de abril de 2019 (ter).

Local de requerimento e informações:
Setor KENKO SUISHIN-KA (Centro de Saúde) de Aisho
Endereço: 〒529-1380 Aisho-cho, Echigawa 72 Tel: 0749-42-4887
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