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■ ATENDIMENTO PARA BEBÊS 

Possível admissão em todos os berçários à partir do primeiro dia do mês seguinte após licença maternidade (8 semanas), exceto 

no “Izumo Shiritsu Chuo Hoikusho”  

（※ Na creche“Chuo Hoikusho”é permitida a matrícula de crianças de 1 a 2 anos (que já encerraram a papinha) com idade 

acima de 3 anos é efetuado transferência para o jardim de Infância“Chuo Youchien”. 

 

■ CUIDADOS INFANTIS HORÁRIO ESTENDIDO 

Para apoiar os pais devido à carga horária de trabalho, é realizado a prorrogação do horário de atendimento. 

Há creches que realizam a prorrogação do horário de atendimento que excedem o tempo padrão (11 horas) e para as pessoas 

que receberam a aprovação de curto período será durante o tempo padrão (11 horas). 

Relativo à valores de taxas de utilização etc, favor verificar em cada creche. 

 

■ CUIDADOS INFANTIS AOS SÁBADOS 

O atendimento aos sábados das cinco creches corporativas de assistência social de Hirata (Hirata, Minami, Wanibuchi, Chuubu, 

Hokubu), é feito conjuntamente na creche Hirata. 

O atendimento aos sábados das duas creches corporativas de bem estar social Ootsuka (Nemunoki e Nemunoki noturno), é feito 

conjuntamente. 

 

■ ATENDIMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS 

As crianças que frequentam a creche credenciada poderá utilizar o atendimento aos domingos e feriados "kyujitsu hoiku", quando 

os pais não podem cuidar da criança devido o trabalho, etc. As crianças que frequentam outras creches também podem utilizar o 

atendimento aos domingos e feriados. 

●Creches com atendimento aos domingos e feriados:  

▶Tachibana Hoikuen  ▶Izumo Sumire Hoikuen  ▶KoshihimawariHoikuen  ▶Asunaro Hoikuen  ▶Asunaro Dai-ni Hoikuen 

▶Watarihashi Hoikuen  ▶Satogata Hoikuen  ▶Hirata Nishi Hoikuen  ▶Warabenouchi Hoikuen 

 

■ ATENDIMENTO TEMPORÁRIO 

É possível cuidados temporários em casos de compromissos repentinos, trabalho, motivos particulares etc, e que não seja 

possível cuidados da criança em casa.   

As opções são: Diária ou meio período. Atendimentos aos domingos e feriados, são disponíveis somente nos locais especificados. 

Em relação à vagas, valores, favor entrar em contato diretamente em cada creche. 

Valor aproximado de referência (determinado em cada creche): Diária  ¥ 1800 ienes ,meio período ¥900 ienes (sem refeição). 

※ Ao receber a certificação『Certificado de necessidade de cuidados infantis』, os encargos de educação e cuidados infantis 

ficarão gratuitos, no entanto encargos relacionados à refeição, será de acordo com algumas regras, em escola maternal, jardim de 

infância, instituição infantil autorizada, instalação empresarial de assistência à infância administrada pela empresa, de crianças de 3 

anos até idade pré escolar, (alvo também crianças de 0 à 2 anos de famílias isentas de imposto residencial.  

 

■ ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS DEFICIENTES 

Caso desejar matricular a criança portadora de deficiência, favor fazer a inscrição após consultar previamente em cada creche. 

○ TIPOS DE ATENDIMENTOS DA CRECHE 


