
 

 

 

No município de Toyohashi, os responsáveis pelas crianças matriculadas em Clubes Infantis 
(Jidou Kurabu) Privados, que se enquadram nos determinados requisitos, podem receber a ajuda 
de custo da taxa de uso do Jidou Kurabu. 

 

◇ Maiores informações, favor contatar o respectivo Jidou Kurabu ou o departamento abaixo. 
Responsável:  Divisão kyouiku-Bu, Depto. Shougai Gakushuu-Ka, Grupo Houkago Kyouiku Suishin 

                             Prefeitura deToyohashi, Ala Leste 11º Andar ☎ (0532) 51-2856 

Pe
ss

oa
 A

lv
o 

Pais/Responsáveis residentes em Toyohashi de crianças matriculadas em Clubes Infantis (Jidou Kurabu) Privados 

que se enquadram no item  ou  abaixo. 

 Famílias beneficiárias do Subsídio de Subsistência (Seikatsu Hogo) 

 Famílias que recebem a Ajuda de Pai/Mãe Solteiro(a)/Jidou Fuyou Teate, etc, e estão isentos de imposto municipal e 

provincial. (Ajuda de Pai/Mãe Solteiro(a) de Toyohashi, Subsídio de Manutenção Infantil ou Pensão Familiar de 

Aichi) .(Os familares que moram juntos também devem estar isentos do imposto.) 
* Será averiguada sobre o recebimento da ajuda de mãe solteira/pai solteiro, etc. 
* Pedimos que aqueles que ainda não declararam a renda, façam primeiro a declaração de renda para depois fazer esta 

solicitação de ajuda. (Informações sobre o imposto no Depto. Shiminzei-Ka da prefeitura) 
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r O valor da ajuda é conforme o valor da taxa de uso do Jidou Kurabu que frequenta, com limite máximo mensal de 
\7,000 (exceto agosto) e \10,000 (para agosto).  
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Será necessário se enquadrar no seguinte requisito: 
・ O pagamento da taxa de uso do Clube Infantil já deve ter sido efetuado. 
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Pedimos que as pessoas que se enquadram nos requisitos, solicitem a ajuda de custo na prefeitura, Depto. Shougai 
Gakushuu-Ka apresentando os documentos necessários. 
Os formulários estão disponíveis nos respectivos Clubes Infantis. 

■ Período de solicitação e pagamento da ajuda: 

Classificação Período de Solicitação Época do pagamento 

1⁰ Semestre  
(Taxa de uso de Abril a Setembro) 

16 (sex) a 30 de Setembro (sex) Final de Outubro 

2⁰ Semestre  
(Taxa de uso de Outubro a Março) 

17 (sex) a 31 de Março (sex) Final de Abril 

 
■ Documentos necessários para a solicitação: 

Documentos                    Classificação 1⁰ Semestre 2⁰ Semestre 

Formulário de Solicitação de Ajuda de Custo do Jidou Kurabu Privado 
de Toyohashi Para Famílias Monoparentais (Modelo-1) 

Todos Todos 

Recibo de Pagamento da Taxa de Uso do Jidou Kurabu 

(Modelo-2)/Kurabu Riyouryou Juryou Shoumeisho 

(Emitido pelo Jidou Kurabu) 

Todos Todos 

Hikazei Shoumeisho  

(Emitido pela prefeitura. Aceitamos cópia.) 

Ano R3 Nendo ※１ ― 

Ano R4 Nendo ※２ ※２ 

※１：Somente as pessoas que não residiam em Toyohashi no dia 01/JAN/2021. 
※２：Somente as pessoas que não residiam em Toyohashi no dia 01/JAN/2022. 

Caso seja família monoparental isenta do imposto municipal, deverá fazer a solicitação mesmo que já 
tenha solicitado a Ajuda de Custo do Jidou Kurabu para o Uso de Irmãos. 

Ano Letivo de 2022/R4 （ポルトガル語) 

Solicitar dentro do prazo! 



 

 

 

 

 

 

No município de Toyohashi, os responsáveis de crianças matriculadas em Clubes Infantis 
(Jidou Kurabu) Privados, com irmãos frequentando clubes infantis no mesmo período, podem 
receber a ajuda de custo da taxa de uso do Jidou Kurabu. 

 

◇ Maiores informações, favor contatar o respectivo Jidou Kurabu ou o departamento abaixo. 
Responsável:  Divisão kyouiku-Bu, Depto. Shougaigakushuu-Ka, Grupo Houkago Kyouiku Suishin 

                                 Prefeitura deToyohashi, Ala Leste 11⁰ andar ☎ (0532) 51-2856 
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Pais/Responsáveis residentes em Toyohashi com mais de um filho matriculado (irmãos) em Clube Infantil (Jidou 

Kurabu) Privado, durante o mesmo período. 
* Para esta ajuda de custo para uso de irmãos, não será levado em consideração sobre a situação familiar sobre insenção de 
renda ou recebimento de ajuda de mãe solteira/pai solteiro. 
* Caso esteja recebendo a ajuda de mãe solteira/pai solteira e a família estiver isenta de imposto municipal e provincial, irá 

receber a ajuda através da solicitação do sistema de ajuda de custo do Jidou Kurabu à família monoparental. 

Va
lo

r O valor da ajuda é conforme o valor da taxa de uso do Jidou Kurabu que frequenta. 
(1) 2⁰ filho frequentando ... Limite máximo mensal de \2,000 (exceto agosto) e \3,000 (para agosto).  
(2) A partir do 3⁰ filho   ... Limite máximo mensal de \5,000 (exceto agosto) e \7,000 (para agosto).  
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 Será necessário se enquadrar nos seguintes requisitos: 

 Os irmãos devem estar frequentando Jidou Kurabu (públicos ou privados) no mesmo período. 
 O pagamento da taxa de uso já deve ter sido efetuado. 
 As crianças devem estar matriculadas no Jidou Kurabu. 

(Mesmo que esteja faltando, se ainda estiver matriculada no Jidou Kurabu, será considerado como criança alvo.) 
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Pedimos que as pessoas que se enquadram nos requisitos, solicitem a ajuda de custo na prefeitura, Depto. Shougai 
Gakushuu-Ka , apresentando os documentos necessários. 
Os formulários estão disponíveis nos respectivos Jidou Kurabu. 

■ Período de solicitação e pagamento da ajuda: 

Classificação Período de Solicitação Época do pagamento 

1⁰ Semestre  
(Taxa de uso de Abril a Setembro) 

16 (sex) a 30 de Setembro (sex) Final de Outubro 

2⁰ Semestre  
(Taxa de uso de Outubro a Março) 

17 (sex) a 31 de Março (sex) Final de Abril 

 
■ Documentos necessários para a solicitação: 

Documentos                    Classificação 1⁰ Semestre 2⁰ Semeste 

Formulário de Solicitação de Ajuda de Custo para Frequentar os 
Clubes Infantis de Administração Privada de Toyohashi Para o Uso de 
Irmãos (Modelo-1) 

Todos Todos 

Recibo da Taxa de Uso do Clube Infantil e Comprovante de Situação 

de Matrícula (Modelo-2)/Kurabu Riyouryou Oyobi Zaiseki Joukyou 

Shoumeisho (Emitido pelo Jidou Kurabul) 

Todos Todos 

* A ajuda será referente a taxa de uso conforme a série da criança mais nova entre os irmãos que frequentam o Jidou Kurabu. 
* Será necessário 1 Formulário de Solicitação para cada criança alvo (Caso seja 3 irmãos, necessitará de 2 formulários). 
Caso tiver irmãos frequentando o Jidou Kurabu no mesmo período, deverá fazer a solicitação mesmo 

que já tenha solicitado a Ajuda de Custo do Jidou Kurabu para Famílias Monoparentais. 

Solicitar dentro do prazo! 

Ano Letivo de 2022/R4 （ポルトガル語) 


