PREFEITURA DE
TAKAHAMA INFORMA
高 浜 市 役 所 の お 知 ら せ

CLÍNICAS DE PLANTÃO MÉDICO DO MÊS DE JUNHO
6月の休日等在宅当番医
☆Associação Médica de Takahama ＜Dias de consultas＞ Domingos e Feriados
＜Horário das consultas＞ 9:00〜12:00、13:30〜17:00
CLÍNICAS

JUNHO
DIA 6

吉浜クリニック

CLÍNICA YOSHIHAMA

☎52─5110

DIA 13 猪塚皮フ科
DIA 20 岩井内科クリニック

DERMATOLOGISTA IZUKA

KURETAKE-CHO
SAWATARI-CHO

CLÍNICA GERAL IWAI

FUTATSUIKE-CHO

☎54─1019

DIA 27 辻こどもクリニック

CLÍNICA INFANTIL TSUJI

SHINMEI-CHO

☎52─9990

☎52─5211

☆Associação Odontológica de Takahama ＜Dias de consultas＞ Domingo
＜Horário das consultas＞ 9:00 ~12:00
DENTISTA

JUNHO

CLÍNICA DENTÁRIA KATO
かとう歯科クリニック
DIA 13 グリーン歯科
DENTISTA GURIN
DIA 20 おかべ歯科・眼科クリニック CLÍNICA OFTALMOLÓGICA E DENTÁRIA OKABE
DIA 27 鈴木歯科医院
CLÍNICA DENTÁRIA SUZUKI

DIA 6

YASHIKI-CHO

☎54─4488

YASHIKI-CHO

☎53─1515

MUKAYAMA-CHO

☎52─7775

AOKI-CHO

☎53─0761

Atenção!!! Poderá haver alterações de acordo com a situação, por este motivo, favor confirmar com antecedência.
Em casos de emergência fora do horário de atendimento, favor entrar em contato com:
Centro de Informações para Tratamentos Médicos Emergênciais
( Tel: 36-1133 Página da internet http://www.qq.pref.aichi.jp/ )
Auxílio para se poder assistir à Transmissão Digital Terrestre
地上デジタル放送を見るための支援
O Ministério dos Assuntos Gerais, vem realizando desde o ano
fiscal anterior, um auxílio tendo como público alvo as famílias que
por motivo financeiro e de outros, tenham dificuldades em realizar a
transferência da transmissão analógica terrestre para a transmissão
digital terrestre. Neste presente ano fical também está sendo previsto
a continuidade deste auxílio.
Público alvo As seguintes famílias que estão sob isenção total da taxa
de recpção da transmissão da NHK.
・Famílias que estão recebendo “Seikatsu Hogo” ou outras
assistências públicas.
・Sendo famílias composta por algum membro que tenha deficiência
física ou mental ou todos os membros da família estejam sob as
medidas de isenção de impostos municipais.
・Famílias instaladas em instalações de atividades da Previdência
Social que tenham trazido o aparelho de televisão em questão, por
conta própria.
※Exclusas as famílias que já estão assistindo à transmissão digital
terrestre.
Conteúdo do Auxílio A instalação do「Sintonizador Simples」de
entregua gratuita no aparelho analógico de televisão de atual posse
e a visita para a instalação.
※Nos casos onde sejam necessário, será realizado também, o auxílio
referente aos reparos sobre a antena e outros.

広 報 た か は ま H22.5.15

※Estando utilizando instalações de recepção coletiva e televisão à
cabo, as famílias que irão receber estes gastos do reparo como
auxílio, o valor a ser arcado pelas mesmas será concedido.
Início do auxílio e local de requerimento Ainda não estão definidos
concretamente a data e o local de requerimento. Está previsto um
novo aviso ao público em geral.
Pontos de atenção
・Para o requerimento deste auxílio, efetue um contrato de recepção
com a NHK, sendo este necessário que seja aplicável ao
recebimento de isenção total. Solicitamos que os trâmites para que
este seja realizado, sejam efetuados o mais breve possível.
・Este auxílio não é a termo. Por este motivo, não será possível
realizar acertos de contas pelos sintonizadores, antenas e outros
que já foram comprados individualmente.
Informações
・Sobre os assuntos gerais do sistema do auxílio
Centro de execução do auxílio à sintonização digital terrestreMinistério dos Assuntos Gerais
☎0570─033840 ☎044─969─5425
FAX 044─966─8719 http://www.chidejishien.jp
・Referente à isenção da taxa de recepção da transmissão e contrato
de recepção da transmissão com NHK
Centro de chamadas aos telespectadores da NHK
☎0570─000588 ☎044─871─8441
FAX 044─888─4340 http://www.nhk.or.jp/jushinryo/
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