
PREFEITURA  DE 
TAKAHAMA  INFORMA

A PREFEITURA DE TAKAHAMA CONTA COM BALCÃO DE ATENDIMENTO EM PORTUGUÊS 
DIARIAMENTE(INCLUSIVE SÁBADOS E DOMINGOS) 08:30hs ÀS 17:15hs NO SETOR SHIMIN SEIKATSU GURUPU,
AO LADO DE ENTRADA PRINCIPAL TEL.52-1111 r.265

◆ As consultas médicas gratuitas se expandirá à partir de Janeiro de 2009, do 
nascimento até o término do ensino médio(15 anos).

SUBSÍDIO DE APOIO À CRIAÇÃO DOS FILHOS
（Do ano fiscal 21）

BIBLIOTECA 　EXPOSIÇÃO DE LIVROS ILUSTRADOS E SURPREENDENTES.

WORKSHOP「VAMOS FAZER CARTÕES DE NATAL TRIDIMENSIONAIS」

Foram enviados formulários no final de Outubro para as famílias onde se encontram crianças da idade alvo.
(Mas crianças com o cartão de beneficiário de deficientes e mãe arrimo de família não se enquadram)
A inscrição já passou do prazo, portanto entregue o quanto antes por favor.
※Se não recebeu o formulário por favor entre em contato

INFORMAÇÕES
Balcão Shimin Madoguchi Gurupu　TEL (0566)52-1111 (ramal 227・217)

AVISO DA SUSPENSÃO
Foi publicado no Informativo do dia 1º de Outubro mas, a aplicação foi interrompida por decisão do país.
Sua finalidade será de poder promover medidas para um plano novo de subsídio infantil [apoio na educação dos 
filhos],muito obrigado pela compreensão.
Pedimos desculpas a todos inclusive aos beneficiários pela inconveniência.

INFORMAÇÕES
Prefeitura de Takahama Balcão Kodomo Ikusei Gurupu
TEL (0566)52-1111（ramal 362）

Serão exibidos livros que usualmente não são emprestados.
Além poder ver os personagens saltando das páginas com formatos tridimensionais, você poderá desfrutar ao toque 
diferente.
Junto da exposição teremos conferências e workshop dos livros.

DATA　dia 3(5ª–feira) ~ 16(4ª–feira) de Dezembro 
LOCAL　Biblioteca de apoio à leituradas crianças「EHON NO MORI」
PÚBLICO ALVO　Crianças・Geral（Gratuito）

DATA　dia 6 (dom), 13 (dom)　Das 15:30 ～ 16:30
LOCAL　 Biblioteca de apoio à leitura das crianças「EHON NO MORI」
PÚBLICO ALVO・Nº PERMITIDO 　Crianças pequenas (acompanhados do responsável) ～
Geral・20pessoas
※A participação é gratuita. Finalizaremos de acordo com o término dos materias.

INFORMAÇÕES
BIBLIOTECA　　TEL 52-0240

子ども医療費受給者証　交付申請はお済みですか

子育て応援特別手当（平成21年度版）執行停止のお知らせ

図書館　しかけ絵本の展示

工作教室「とびだすクリスマスカードを作ろう」
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