
　「来年は全国大会優勝！」「今年は
３位だったから来年は優勝を」そう

意気込みを語ってくださったのは、11月28日に開
催された愛知県スポーツレクリエーション県大会の
グラウンドゴルフ競技ですばらしい成績をおさめた
お二人です。石川つぎ子さんが優勝、大橋澄枝さん
は第３位という栄
冠を獲得し、その
喜びを市長に報告
に訪れました。今
から来年のお二人
の活躍が楽しみで
すね。

強し！ 高浜の
グラウンドゴルフ選手陣

　やぎさん、にわとりさん、モルモッ
ト…ひと。吉浜北部保育園の園庭は移
動動物園の動物さんと園児で大賑わい。
たくさんの動物にふれ、エサをあげて、
動物のぬくもりを知り、やさしい心が
育てられたことでしょう。

動物とのふれあい　
やさしい心を育てる12/2
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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

Solicitação da Apresentação do Cartão de Beneficiário do Auxílio 
Financeiro Médico-Hospitalar Infantil
Teve ampliado o período de utilização do Auxílio Financeiro para os Tratamentos Médicos 
Infantis das consultas médicas que serão realizadas a partir de Janeiro de 2010, sendo este,  
desde a data do nascimento da criança até a data de 31 de Março do ano da formatura do 
Ensino Médio ( 15 anos ).
Crianças aplicáveis: crianças a partir do 1°ano do Ensino Primário até a data de 31 de Março do ano 
da formatura do Ensino Médio ( 15 anos de idade ). Tendo como condição, serem crianças que não 
estejam recebendo auxílios financeiros como: “ Auxílio Financeiro Hospitalar para Pessoas Com 
Deficiência Física ou Mental ” , ou ainda o “Auxílio Financeiro Hospitalar para Mães Solteiras e 
outros” .
Foram enviados em meados de Dezembro, os Cartões de Beneficiário do Auxílio Financeiro Médico-
Hospitalar Infantil, para as famílias que já apresentaram o requerimento da emissão do mesmo. 
À partir de 1°de Janeiro de 2010, ao submeter-se à consultas em clínicas , instituições médicas, 
etc... favor apresentar sem falta o Cartão de Beneficiário do Auxílio Financeiro Médico-Hospitalar 
Infantil, juntamente com o Cartão de Saúde. Sendo assim, os gastos que seriam pagos, não serão 
cobrados. ( Porém, sobre os tratamentos que não são cobertos pelo Seguro de Saúde, não são 
aplicáveis, sendo estes pagos pela própria pessoa ) .
※Favor entrar em contato caso o Cartão de Beneficiário não tenha chegado.
※ Crianças que ainda não iniciaram os estudos, favor continuar utilizando o atual Cartão de 

Beneficiário do Auxílio Financeiro Médico-Hospitalar Infantil, pois enviaremos ordenadamente, 
antes do vencimeto do prazo de validade deste, o Cartão de Beneficiário do Auxílio Financeiro 
Médico-Hospitalar Infantil que fora ampliado o período de utilização.

Informações: 
Prefeitura    1°Andar・Shimin Madoguchi Gurupu  ( Balcão 2 )    Tel: 52-1111 ( Ramal 227・217 )

子ども医療費受給者証提示のお願い

12/2
（水）

PREFEITURA  DE  TAKAHAMA  INFORMA　　　　　　　高浜市役所のお知らせ

19 広報たかはま　H22.1.1


