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O Centro de Suporte Familiar "famiri sapoto senta" é um local que apresenta pessoas peviamente inscritas que querem auxiliar 

na criação de filhos caso necessitar de auxílio para levar e buscar, cuidar da criança, etc. 

 

■ PARA SE TORNAR MEMBRO 

Poderá ser membro as pessoas que residem ou trabalham em Izumo e realizaram o cadastro no Centro de Suporte Familiar. 

A classificação de membros é a seguinte: 

● Membros solicitantes : Aos que necessitam auxílio na criação de filhos, com idade de 0 até 6 anos de idade. 

● Membro auxiliar :Pessoas que querem auxiliar na criação de filhos 

● Membro solicitante e auxiliar : Aos que querem receber o auxílio e também querem auxiliar.(ambos)  

 

■ SITUAÇÕES QUE PODERÁ RECEBER AUXÍLIO 

● Levar e buscar a criança na creche, no Jardim de infância, Clube infantil pós-escola, no curso particular, etc. 

● Deixar a criança aos cuidados temporariamente na residência do membro, etc. 

 

■ VALOR DO SUPORTE (Valor referente à cada 30 minutos por criança) 

 

Em Geral 

(Caso solicite cuidados simultaneamente de irmãos, o 

valor da segunda criança em diante,será metade do valor) 

※A prefeitura arcará com o valor referente ao valor da 

metade subsidiada, após solicitação. 

Dias da semana: (7:00 até 19:00) ￥300 

Início da manhã e início noite ￥400 

Sábado, domingo e feriados de finais de ano ￥400 

Doentes ou convalescentes, observar  nota＊1 e nota ＊2 

Corpo febril baixo, estado de recuperação de saúde que o 

grupo de suporte possa cuidar 

 ￥400 

＊1 – Verificar com médico, se a saúde está em boas condições, para somente depois solicitar cuidados. 

＊2 – Nos casos de doenças infecciosas, ou doenças e machucados de lesão grave, ou febre repentina, não é possível oferecer 

suporte. 

■ HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO 

Segunda à sexta, 8:30 às 17:00 (folga no sábado, domingo, feriado, final e início do ano) 

 

■ INSCRIÇÃO E CONTATO 

● Centro de Suporte Familiar de Izumo, sede principal 

〒693-0021 Enya chou 641-9, no Izumo Kosodate Shien Senta 

Tel e fax: 0853-30-1261 

E-mail: kosodate@local.city.izumo.shimane.jp 

● Centro de Suporte Familiar de Izumo, subsede de Hirata 

〒691-0001 Hirata-cho 2112-1, no Hirata Kosodate Shien Senta 

Tel e fax: 0853-63-4466 

E-mail: famisapo-h@local.city.izumo.shimane.jp 

●Centro de Suporte Familiar de Izumo, subsede de Hikawa 

〒699-0505 Hikawa-cho Kami Shoubara 1760-1, no Mamenaga Ichibankan 

Tel: 0853-73-7375  Fax: 0853-73-7376 

E-mail: famisapo-hw@local.city.izumo.shimane.jp 

○ CENTRO DE SUPORTE FAMILIAR 

tel:73-7375

