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■ CONSULTAS 

Público-alvo: família de mãe e filhos, família de pai e filhos etc. 

A equipe de apoio e independência, à mãe/filho e pai/filho, irá auxiliar na resolução de problemas ou preocupações no cotidiano, 

trabalho, pensão alimentícia, filhos, etc, assim como  orientações nos sistemas que podem ser utilizados por pais 

monoparentais. 

Contato: Prefeitura Central…setor Divisão de Política Infantil 

 

■ AUXÍLIO AO SUSTENTO INFANTIL “Jidou Fuyou Teate” 

Público-alvo: família de mãe e filhos, família de pai e filhos etc. 

O auxílio é fornecido para ajudar no sustento e na estabilidade diária da família da mãe ou pai divorciado, etc. ou responsável da 

subsistência da criança no lugar dos pais. 

O valor do auxílio será baseado na renda.  

Contato: Prefeitura Central ,Divisão de Política Infantil 

Centros administrativos Hirata, Sada, Koryou, Taisha , Divisão Serviços do Cidadão 

 

■ SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE BEM ESTAR À FAMÍLIA DE MÃE E FILHOS, 

 PAI E FILHOS OU VIÚVA “Boshi Kafu Fukushi Shikin Kashitsuke Seido” 

Público-alvo: família de mãe e filhos, família de pai e filhos etc. 

Realizamos financiamento para ajudar nas despesas de estudos da criança durante o colegial e faculdade, mudança de  

residência, independência financeira, obtenção de qualificação, etc. Taxa de juros 1% ao ano. 

Contato: Prefeitura Central…setor Divisão de Política Infantil 

 

■ SUBSÍDIO PARA APOIAR A INDEPENDÊNCIA DA FAMÍLIA DE MÃE E FILHOS  

(“Boshi Kateinado Jiritsu Shien Kyufukin”) 
Público-alvo: família de mãe e filhos, família de pai e filhos etc. 

Para estimular o trabalho das mães (de família constituída somente de mãe e filhos) e pais (de família constituída somente de pai 

e filhos) é fornecido subsídio de uma parte da despesa para adquirir qualificação e apoiar a estabilidade financeira. É necessário 

consulta prévia. 

Contato: Prefeitura Central…setor Divisão de política Infantil. 

 

■ SERVIÇOS DE APOIO DIÁRIO “Nichijyou Seikatsu Shien Jigyou” 

Público-alvo: família de mãe e filhos, família de pai e filhos etc. 

Caso a família constituída sómente de um dos pais necessitar de apoio diário temporariamente, necessitar de serviços de 

cuidado da criança, encaminharemos um auxiliar para apoiar o cotidiano da família. 

Classificação Apoio diário Auxílio de cuidado da criança 

Famílas que recebem auxílio de subsistência, 

famílias isentas de imposto 
gratuíto gratuíto 

Famílias que recebem auxílio ao sustento Infantil ¥150 ienes/hora ¥70 ienes/hora 

Famílias que não enquadram no requisito acima ¥300 ienes/hora ¥150 ienes/hora 

Contato: Prefeitura Central…setor Divisão de política Infantil. 

 

 

 

 

 

 

○ FAMÍLIA MONOPARENTAL  

(CONSTITUIDA SOMENTE POR UM DOS PAIS) 
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■ SISTEMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E BEM-ESTAR “Fukushi Iryou Seido” 

Público-alvo: família de mãe e filhos, família de pai e filhos 

Para família constituída somente de um dos pais, há subsídio para despesa médica (referente o valor que deverá arcar) da 

família de mãe e filhos e família de pai e filhos. (Há limite de renda). 

O valor da despesa médica que deverá arcar é 10％.em farmácias, etc. 

O custo limite que deverá arcar é determinado conforme o valor do imposto municipal da família. 

Contato: Prefeitura Central.Divisão de Promoção e Bem Estar Social 

Centros administrativos Hirata, Sada, Koryou, Taisha , Divisão Serviços do Cidadão. 

 

■ SISTEMA DE SUBSÍDIO ESCOLAR “Shugaku Enjo Seido” 

Público-alvo: Pais monoparentais que recebem o subsídio de criação de filhos, ou pais de crianças de alunos dos ensinos 

fundamental 1 e fundamental 2, que necessitam de apoio financeiro. 

É um sistema de apoio de despesas de materiais escolares e merenda escolar. 

Caso não esteja inscrito no sistema de subsídio de auxílio à educação de filhos para pais monoparentais, será definido de acordo 

com situação da renda familiar. 

Contato: Prefeitura central setor Divisão de educação 

Tel: 0853-21-6190. Ou nas escolas de ensino fundamental 1 e fundamental 2. 


