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Nome do Jardim de Infância Tipo  Endereço Telefone com prorrogação 

IMAICHI Pública Imaichi chou 1205 0853-21-0958 ○ 

OTSU Pública Otsu chou1683 0853-21-0768 ○ 

KAMITSU Pública Kamishima chou 884 0853-48-0061 ○ 

ENYA Pública Enya chou 900 0853-21-0706 ○ 

KOSHI Pública Koshi chou 1949 0853-21-1024 ▲ 

TAKAMATSU Pública Matsuyori Shimo chou 722-1 0853-22-2123 ○ 

NAGAHAMA Pública Arakaya chou 3812 0853-28-0723 ▲ 

YOTSUGANE Pública Oyama chou 655 0853-21-0991 ○ 

TAKAHAMA Pública Satogata chou 30 0853-23-0894 ▲ 

KAWATO Pública Inaoka chou 24-1 0853-21-0695 ○ 

TOBISU Pública Higashi Hayashigi chou 890-4 0853-21-0888 ○ 

ASAYAMA Pública Tokorobara chou 185 0853-48-0126 ○ 

HIEBARA Pública Hiebara chou 2825 0853-48-0087 ○ 

KANDO Pública Chiimiya chou 481-1 0853-21-0845 ○ 

JINZAI Pública Jinzai Oki chou 447 0853-43-1425 ▲ 

CHUOU Pública Imaichi chou 828 0853-21-0597 ○ 

HIRATA Pública Nishi Hirata chou 17 0853-63-2616 ○ 

HIGASHI Pública Sono chou 1334-1 0853-63-2617 ○ 

KORYOU Pública Koryou chou Nibu 1117 0853-43-0466 ○ 

TAISHA Pública Taisha-chou Kizuki Minami 1201 0853-53-2225 ○ 

ARAKI Pública Taisha chou Kita Araki 310 0853-53-1352 ○ 

YOUKAN Pública Taisha chou Youkan 73-1 0853-53-2434 ○ 

SHOUBARA Pública Hikawa chou Shoubara 2300-6 0853-72-1530 ○ 

NISHINO Pública Hikawa chou Tobimura 537 0853-72-6188 ○ 

CHUUBU Pública Hikawa chou Naoe 4243 0853-72-8908 ○ 

NINTEI KODOMO EN  

HIKARI YOHOEN 
Privada Nadabun chou 266-2 0853-63-3681 ※4 

NINTEI KODOMO EN 

HOKURYOUYOUCHIEN 

HOKURYOU HOIKUEN 

Privada Hikawa chou Kaminaoe 3337 0853-73-7296 ※4 

NINTEI KODOMO EN  

TAKI KODOMO EN 
Privada Taki chou Oda 50-5 0853-86-2711 ※4 

NINTEI KODOMO EN 

SHUTTO KODOMO EN 
Privada Hikawa chô Sambuichi 1071-4 0853-62-3362 ※4 

※1 Poderá ocorrer casos que não será possível utilização de cuidados de horário estendido, caso exceda o número de pessoas 

em relação às vagas. 

※2 Curto período de tempo, com a marca 「○」, horários de atendimento :7:30 às 8:30 e 14:30 às 18:30 (horário de atendimento 

nas férias prolongadas 7:30 às 18:30). 

※3 Curto período de tempo com a marca 「▲」, horários de atendimento:14:30 às 16:30 (horário de atendimento nas férias 

prolongadas 8:30 às 16:30).  

※4 Em relação ao jardim de infância “Nintei Kodomô En”, favor consultar diretamente. 
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■ Encargos do jardim de infância 
A taxa de cuidados infantis do jardim de infância é gratuita. No entanto, incide taxas de cuidados infantis horário estendido, taxas 

de refeições, taxas de associação de pais e mestres e custos de materiais escolares. 

No entanto pode ser necessário taxas no sistema de cuidados horário estendido por curto período, assim como taxas de refeições, 

taxas de associação de pais e mestres e custos de materiais escolares. 

Para gratuidade da taxa de cuidados horário estendido, é necessário aplicação de 『Certificado da necessidade de assistência 

infantil』. 

 
■ Serviços de cuidados infantis temporários do jardim de infância municipal 

O serviço de cuidados infantis temporários é um sistema que acolhe temporariamente crianças em horário diferente do horário 

normal. 

 Dias de implementação Horário de implementação 
Valor (valor diário 

de utilização) 

Cuidados 

horário 

estendido até 

16:30 horas 

Durante a semana 14:30～16:30 ¥ 200 ienes 

Feriados de verão, 

inverno, feriados de final 

e início de ano e feriados 

nacionais 

8:30 às 16:30, utilização até 3 horas ¥ 300 ienes 

8:30 às 16:30, utilização acima de 3 horas, inferior à 5 horas ¥ 500 ienes 

8:30 às 16:30, utilização acima de 5 horas. ¥ 800 ienes 

Cuidados 

horário 

estendido até 

18:30 horas 

 

Durante a semana 

7:30 às 8:30 ¥ 100 ienes 

14:30 às 16:30 ¥ 200 ienes 

14:30 às 18:30 ¥ 400 ienes 

Feriados de verão, 

inverno, feriados de final 

e início de ano e feriados 

nacionais 

7:30 às 18:30, utilização até 3 horas ¥ 300 ienes 

7:30 às 18:30, utilização acima de 3 horas, inferior à 5 horas ¥ 500 ienes 

7:30 às 18:30, utilização acima de 5 horas, inferior à 8 horas ¥ 800 ienes 

7:30 às 18:30, utilização acima de 8 horas. ¥ 1,100 ienes 

※ Não haverá cobrança de encargos de horário estendido, durante o período estabelecido caso tenha a 

「Certificação da necessidade de cuidados infantis」. Necessário efetuar inscrição para certificação. Os 

documentos necessários são conforme descritos à seguir. 

① Formulário de aplicação da certificação de benefícios de utilização das instalações para criação de filhos. 

※Necessário 1 via para cada criança. 

② Documentos que certificam o motivo da necessidade de cuidados infantis (necessário apresentar individualmente do pai e da 

mãe). 

※Sobre motivo da necessidade de cuidados infantis, favor observar página 32. 

 

■ Pagamento das taxas de cuidados infantis horário estendido 
O prazo para pagamento de cuidados de horário estendido é o último dia do mês seguinte ao mês utilizado (dia 27/12 em casos de 

utilização no mês de novembro). Por normas, próximo dia útil, caso seja feriado na instituição financeira. 


