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■ Creche Certificada de Izumo 

A creche não credenciada pela prefeitura, segue normas de acordo com o que o estado de Shimane estabelece reunindo padrões 

de instalações próprias e planos de cuidados à criança, certificados pelo estado. 

 

■ Listagem das creches certificadas 

Nome da creche Endereço Telefone 

Creche Taisha Kodomo Rando Izumo Taisha-chou Shurimen 466-1 0853-53-3985 

＊Inscrições e detalhes, favor consultar diretamente na escola maternal.  

＊A mensalidade é determinada de forma independentemente, em instituição. 

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

parcialmente gratuitos, Creche licenciada, Jardim de Infância, Jardim de Infância certificada, Instalação de cuidados infantis de 

pequena escala, Escola maternal administrada por empresa, de crianças de 3 anos até idade pré escolar, (alvo também 

crianças de 0 à 2 anos, de famílias isentas de imposto residencial. 

 

■ CRECHE CERTIFICADA DE IZUMO COM REDUÇÃO PARA METADE  
DA MENSALIDADE, À PARTIR DO TERCEIRO FILHO 

Para os pais de família que atualmente criam três ou mais filhos menores de 18 anos, quando o terceiro filho e subsequentes 

estiverem frequentando a creche não credenciada, a mensalidade da creche será reduzida para a metade, desde que se 

enquadre no sistema da creche, à fim de redução dos encargos financeiros.Para receber a redução da mensalidade é necessário 

apresentar o formulário determinado. Os documentos necessários estão disponíveis em creche. 

 

 

○ AÇÃO EMPRESARIAL DE ASSISTÊNCIA À 

INFÂNCIA, ADMINISTRADA PELA EMPRESA 
 

■ A instalação empresarial de assistência à infância, administrada pela empresa, é local 

onde a empresa oferece assistência infantil, subsidiada pelo governo 

Atendendo não somente os filhos dos funcionários das instituições（cota de funcionários）, mas também crianças da comunidade 

local（cota local）. 

Instituição Endereço Telefone 

Creche Ai Guran Izumo Enya chou 735-1 082-535-3721 

Creche Kids Plaza Izumo  Imaichi chou Kita Honmachi 1chome 1-15 0853-27-9355 

Yamanoko Minori no Mori Hirata chou 1708-1 0853-25-8062 

Creche Ohisama  Imaichi chou 827-21 0853-31-9801 

Murata Yume no Mori Hikawa chou Kaminaoe 2493-3 0853-25-8520 

Nobi Nobi Hirobá Izumo Hoikuem Enya chou 2130 0853-25-8024 

＊Inscrições e detalhes, favor consultar diretamente na escola maternal. 

＊As taxas de cuidados infantis, são determinadas de acordo com cada instituição. 

＊Os encargos de cuidados infantis parciais ficarão gratuitos para crianças certificadas de necessidade de cuidados infantis de 3 

anos completos na data do início do ano fiscal até idade pré escolar, (alvo também crianças de famílias isentas de imposto 

residencial). 

Maiores detalhes, favor consultar em cada creche. 

Contato: Setor Divisão de Creche e Jardim de Infância Seção de inscrição e admissão Tel: 0853-21-6964 

○ Creche certificada de Izumo 


