
DISTRIBUIÇÃO RECEBIMENTO
Período 24 de setembro (terça) até 4 de outubro (sexta) 30 de setembro (segunda) até 4 de outubro (sexta)

Local
RESPECTIVAS CRECHES ‒ OU NO IKIIKI HIROBA (3ºpiso) SETOR KODOMO IKUSEI GRUPO 
※Nas creches: dentro do horário de expediente (Exceto domingos e feriados)
※IkiIki Hiroba Setor Kodomo Ikusei Grupo:  8:30～17:15 (Exceto sábados, domingos e feriados)

① REUNIÃO EXPLICATIVA DE INGRESSO ② RECEBIMENTO DA MATRÍCULA
Dia 17 de setembro (terça-feira) Recepção: a partir das 14h15min
Reunião explicativa: a partir das 14h30min Data：Dia 2 (quarta) e 3 (quinta) de outubro.

DATA Horário de recepção Horário da reunião Creche responsável

1ª Vez 24 de setembro
(terça-feira)

A partir das 9h30min～ 10h00min～ Tsubasa Youhoen (Creche funcional) ‒ 
Takatori Kodomoen (Creche funcional)

2ª Vez A partir das 13h00min～ 13h30min～ Yoshiike Hoikuen ‒ Hikari Kodomoen

3ª Vez 25 de setembro 
(quarta-feira)

A partir das 9h30min～ 10h00min～
Chuo Hoikuen ‒ Takahama Nanbu Hoikuen - 
Takahama Aozora Hoikuen(prov.)Takahama 
Kodomoen (Creche funcional)  

4ª Vez A partir das 13h00min～ 13h30min～ Yoshihama sansan Hoikuen ‒ Yoshihama 
Hokubu Hoikuen ‒ Yoshihama Hoikuen

＊Em caso de cancelamento devido a aviso de tempestades, e outros. Será transferido para o dia 26 de setembro (quinta)

令和２年度 保育園・幼稚園の入園手続きがはじまります
CRECHES - CRECHES CREDENCIADAS (CRECHES FUNCIONAIS)

◆REUNIÃO EXPLICATIVA DE INGRESSO (ÀQUELES QUE IRÃO SE MATRICULAR PELA PRIMEIRA VEZ)
Local: Takahama-Shi Josei Bunka Center ‒ Sala A-B (Explicação geral sobre a creche, e sobre os procedimentos de entrada.)

◆DISTRIBUIÇÃO DO FORMULÁRIO E RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA INGRESSO A CRECHE

Jardim de infância público

INFORMAÇÕES: IKIIKI Hiroba Kodomo Ikusei Grupo　☎52-1111　Ramais 315-316-363

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRECHE, REALIZADA POR TERCEIROS
Na Cidade de Takahama é realizado auditoria visando avaliar e melhorar a qualidade na prestação de serviços 
oferecidos nas creches e jardins de infância públicas, creches credenciadas, e também poder oferecer informação 
à população.
Os resultados da avaliação poderão ser vistos no 3 piso do IKIIKI Hiroba setor Ikusei grupo, nas respectivas 
creches e jardim de infância, nos Jidou Center, e no homepage da cidade.
Além de saber os resultados da avaliação poderá conhecer as características das respectivas creches e 
instituições. Que tal ver o resultado, ajudará na escolha das instituições. 

Nos dias 24 (terça) e 25 (quarta) de setembro durante a reunião explicativa, também serão distribuídos os 
formulários para ingresso na creche.
※Os formulários de inscrição deverão ser entregues impreterivelmente dentro do período.
※Os tramites acima citados são sobre o ingresso a creche e creches credenciadas (Creches funcionais). Por favor 
confirme os procedimentos de ingresso nas creches nesta publicação do Koho Takahama ou na edição do dia 1 
de agosto.

ATENÇÃO: Informativo KOHO - edição 01 de agosto 「aviso sobre matriculas para novos alunos Takahama 
Kodomoen(nome provisório) do ano 2020 (Reiwa 2) 」, que exerce função como Jardim de Infância (Youchien 
Kinou), reunião explicativa de ingresso no jardim de infância funcional a data correta é o dia 14 de setembro 
(sábado) e não 25 de setembro (quarta). (Veja na página do anuncio)

INÍCIO DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA CRECHES 
E JARDINS DE INFÂNCIA - ANO DE 2020 (Reiwa 2).

※Ambos ①② serão realizadas nos respectivos Jardins 
de infância.

※Para maiores detalhes veja o informativo“Takahama 
Kouho” edição de 1 de agosto, ou verifique na home 
page da cidade.

※Os formulários de 
inscrição deverão ser 
entregues 
impreterívelmente 
dentro do período.

ANO LETIVO 2020 (Reiwa 2)
Início dos trâmites para ingresso em 
Creche Familiar (Kateiteki hoiku Nyusho)- 
Creche de pequeno porte(Shōkibo hoiku)
Notificado no (Takahama Kouho) edição 1 de 
agosto, início dos trâmites para ingresso em Creche 
Familiar (Kateiteki hoiku Nyusho) - Creche de 
pequeno porte (Shōkibo hoiku), ano letivo 2020 
(Reiwa 2). Para maiores detalhes: Kodomo Ikusei 
Grupo, ou visite a home page oficial da Cidade 
http://www.city.takahama.lg.jp/
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