（Tagalog）
R2 (Taong 2020) Gabay Sa Paggamit Sa Kindergarten, Nursery at iba pa sa Yokohama City
Kinakailangang magpa-aproba ng benepisyo mula sa Yokohama City ang mga nakatira sa Yokohama City na gusting
gumamit ng kindergarten o nursery.

１ Mga taong maaaring mag-apply sa Kinder School
Maaaring mag-apply ang mga magulang na may anak na 3 taong gulang pataas bago pumasok ng paaralan.

２ Mga taong maaaring mag-apply sa Nursery / Child care
Maaaring mag-apply ang mga magulang na may anak na mula 0 taong gulang hanggang bago pumasok ng paaralan na
sa mga sumusunod na mga dahilan ang bata ay kinakailangan ang pag-aalaga.
Mga dahilan kung bakit kailangan ipasok ang bata sa Nursery/ Child care

①Kumpanya man o tahanan, kapag nagtatrabaho
nang mahigit sa 64 oras kada buwan
②Kapag kailangan magpahinga sa paghahanda sa
panganganak o pagkatapos manganak.
③Dahil sa may sakit o may kapansanan kaya
kinakailangan na paalagaan ang anak
④Kung nag-aalaga nang may sakit o may
kapansanan nang mahigit sa 64 oras kada buwan

⑤Kapag pumapasok sa sa unibersidad o vocational school
nang mahigit sa 64 oras kada buwan
⑥Kapag naghahanap ng trabaho.
⑦Kapag natapos na ang maternity leave at kailangang
bumalik na sa trabaho.
⑧Kapag kasalukuyang bumabawi sa napagdaanang
kalamidad.
⑨Kung may posibilidad na sinasaktan o inaabuso ng asawa.

３ Paano mag-apply
Sa mga nais na gumamit ng isang kindergarten ay dapat na makatanggap ng mga dokumento application mula sa mga
pasilidad ng kanilang pagpili at isumite ang napunan ang mga dokumento application na pasilidad na. Para sa mga
gustong ipasok ang anak sa Nursery, kumuha ng aplikasyon sa Child Family Support Division ng Ward office ng
tinitirahang lugar. Ang mga kinakailangang papeles o gabay sa paggamit sa mga nagbabalak gumamit ng nursery mula
Abril ng taong 2020, ay ipapamigay sa departamento na sumusuporta sa pamilya ng bata (Kodomo Katei Shien-ka) ng
bawat munisipyo ng Yokohama City mula Oktubre 11,2019.

４ Para sa katanungan
①Yokohama City Call Center ( Sumasagot sa wikang Ingles, Intsik, Espanyol, Koreano, Tagalog)
Tel. no. 045-664-2525
Alas 8 ng umaga~alas 9 ng gabi (araw-araw kasali na ang Sabado, Linggo at Pista Opisyal)
②Website ng Yokohama City
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuriyou/

③Bawat purok kagawaran Bata at pang-pamilyangsuporta
（Oras ng bukas：Lunes～Biyernes（Pistang opisyal）8:45～17:00）
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