
O que é hoikusho ( creche )?
É uma instituição de assistência infantil que segue as leis da assistência infantil e está
 habilitada a cuidar da criança enquanto os pais ou responsável trabalham ou não
podem cuidar da criança em casa por motivos de doença, etc.

1     Quando é possível solicitar a admissão em creches?
         Os pais ou responsável podem fazer a solicitação quando não puderem cuidar da criança pelos seguintes mo
         Entretanto, se os avós que moram com a criança podem cuidar dela em lugar dos pais, 
         a criança pode não ser admitida na creche.

 （１）　Quando estiver trabalhando mais de 4 horas por dia, mais que 16 dias ao mês, em casa ou fora dela.
 （２）　Quando necessitar de repouso antes e depois do parto (8 semanas antes e depois do parto).
 （３）　Quando tiver dificuldades para cuidar da criança por causa de doenças e problemas de saúde.
 （４）　Quando estiver cuidando de doentes e pessoas com deficiências.
 （５）　Quando sua residência ou vizinhanças estiver sendo recuperada
                 de danos causados por incêndio ou desastre natural.
 （６）　Outros

2　Procedimentos para solicitação( ①② Somente língua japonesa  ③Inglês, chinês, espanhol)
 （１）  A solicitação deverá ser feita no Fukushi Hoken Center (Centro de Saúde e  Assistência)
               da secretaria distrital de onde fica a creche, em seu horário normal de atendimento.
  　　　Informativos sobre a admissão em abril estarão sendo entregues a partir de novembro.
 （２）　Para obter mais informações sobre a admissão em creches, contate os locais abaixo citados.
　　①　Homepage do Yokohama-shi kodomo seishonen-kyoku (Departamento do Jovem e Criança da cidade de Yokohama)

              （http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/unei/kosodate/nyuusyo.html）
　　②　Fukushi Hoken Center
                (Centro de Saúde e Assistência das Secretarias Distritais, setor de apoio à família e crianças deficientes)
　　③　Centro de Atendimento por Telefone da cidade de Yokohama ( inglês, chinês e espanhol).
                De segunda à sexta-feira.　12:30～16:30　Telefone045-664-2525
*Centro de Saúde e Assistência das Secretarias Distritais, setor de apoio à família e crianças  (deficientes)
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Informações sobre a admissão em creches da cidade de Yokohama
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Exemplos　・Quando estiver frequentando faculdades, escolas de treinamento profissional, escolas profissionalizantes, etc.
・Quando estiver procurando emprego ( com a condição de começar a trabalhar no prazo de 3 meses, após a admissão
na creche).
・Quando estiver cuidando de parentes que não moram junto, frequentemente.


