
Início da

gestação

Meados da

gestação

Final da

gestação
0 anos 1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 9 à 10 meses 1 ano

1 ano e 6

meses
2 anos 3 anos 4 anos 5 anos

1º à 3º ano

Fundamental 1

4º à 6º ano

Fundamental 1
Fundamental 2

Idade

colegial

○Notificação de nascimento (dentro de 14 dias após a data de nascimento)

○Inscrição no seguro nacional de saúde (dentro de 14 dias após a data de nascimento)

○Emissão do certificado de permissão para o uso do estacionamento Omoiyari (à partir de 7 meses de gestação)

○Emissão do cartão Coccolo para futuras mamães

○Cartão Coccolo (para famílias que criam os filhos)

○Subsídio-parto (prazo de solicitação)

○Auxílio infantil (Realize o requeriment dentro de 15 dias, a partir do dia seguinte do nascimento, mudança para Izumo, etc)

○Subsídio para despesa médica de bebês e crianças （até idade pré-escolar)

○Tratamento médico para bebê prematuro ○Sistema de Indenização Médica de Obstetrícia (prazo de solicitação)

○Escola maternal autorizada. Jardim de Infância certificado. Serviço de assistência à infância. Assistência à infância. Assistência horário estendido.

○Assistência empresarial à infância de pequena escala.
○Creches com atendimento para crianças do ensino fundamental.

☆Escola maternal credenciada cidade de Izumo. Instituição de infância corporativo.

○Cuidado de criança enferma ou em recuperação (até o 6º ano ensino fundamental)

○Centro de suporte familiar

○Serviços de apoio à criação de filhos por curto prazo

○Clube infantil após as aulas

○Curso sobre cuidados com o bebê (gestantes de 7 à 9 meses) ○Curso de papinha

☆Curso de maternidade

○Centro de apoio à criação de filhos

○Grupo e espaço para a criação de filhos

〇 Custos de tratamento para
infertilidade・Subsídio para tratamento
de infertilidade.

○Jardim de infância (há alguns

com horário de prorrogação）

☆・・・São serviços não administrados pela prefeitura de Izumo e o contato não é na prefeitura de Izumo.

☆LISTA DE  MEDIDAS PARA APOIO À CRIAÇÃO DE FILHOS
Lista de suporte desde a gravidez até a faixa etária de 18 anos

お金

あずける

学ぶ・
出かける

○Notificação da gravidez, entrega da

caderneta de saúde materno-infantil
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Site informativo 

para apoiar a 

criação de filhos 

"MAMA FURE"

Maiores detalhes, nas 

páginas finais do 

manual.

No website, apresentamos de forma compreensível as informações 

necessárias sobre a criação de filhos, serviços administrativos da 
prefeitura de Izumo, local de contato para casos de emergência infantil, 

balcão de atendimento, estabelecimentos, etc. relacionados com a 
criação de filhos. Fique à vontade para utilizar o  "MAMA FURE" e 

fique atualizado com informações úteis para a criação de filhos e de 
serviços administrativos.

Entre no site MAMA FURE por aqui 

( possível acessar pelosmarphone)

☝
Entre no site da prefeitura de Izumo e clique neste marca.
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～No site "Mama Fure" encontrará o seguinte conteúdo 
～○Notificações

Notificação relativo à  gravidez
e nascimento.

○Saúde

Saúde da grávida.
Saúde da mãe e da criança.
Vacina preventiva infantil. 
Visita e orientação pré e pós-parto. 

○Hospital, Emergência
Hospitais e contatos de 
emergência     
relativos à gravidez, parto e criação
de filhos.

○Financeiro
Para mães que estão grávidas, teve 
parto.
Para pessoas que atualmente criam os 
filhos.
Para famílias constituídas somente de 
um 
dos pais.
Para criança prematura, deficiente ou 
enferma.
○Cuidado Infantil
Novos sistemas de ensino, serviços de 
creche.
Utilização regular de ensino, serviços de 
creche.
Ensinamento no jardim de infância, 
serviços de 
creche.     
Tipos de serviços de creche temporária 
que 
podem ser utilizados.

○Aprendizagem, etc.
Cursos e aulas relativas à gravidez, 
parto e criação de filhos.
Instalações e espaço para pais e filhos.   
Evento para pais e filhos se divertirem.

○Consultas
Lista de contato relativos à gravidez,     
parto e criação de filhos em Izumo.


