~ Futuros pais ~
Venham visitar! Brincar! Se divertirem em Yaizu!
Futuros pais！

¨Tantokuru Kodomokan¨ (Museu infantil de brinquedos) e ¨Kosodate shien Senta¨ (Centro de suporte para criação de
filhos) são locais para as crianças brincarem e onde os pais poderão fazer consultas sobre criação de filhos.
Existem 8 ¨Centros de suporte para criação de filhos¨ dentro da cidade de Yaizu.
＜Informação: Prefeitura de Yaizu, Setor de auxílio para criação de filhos (Kosodate Shien Ka)℡ 054-626-1137＞

Museu infantil de brinquedos (Tantokuru Kodomokan)
〒425-0027

Sakaemachi ５－１－１

℡ 054-631-6165

Tantokuru Kodomokan é um local voltado principalmente para as crianças, onde várias gerações poderão fazer
intercâmbio. No 1º. Andar há ¨Yaizu Ehonto¨ para apreciar & divertir com os livros de desenhos ilustrados.
No 2º. e 3º. há o museu de artes para fazer e ter experiência no ¨Museu de brinquedo de Yaizu¨ para brincar e se
divertir com os brinquedos.

Há muitos livros de desenhos ilustrados

Há brinquedos feito de madeira

150 artesões e auxiliares irão ensinar

＜Taxa de ingresso＞「Yaizu Ehonto」é ¥0（Grátis）, porém o「Museu de brinquedo e artes de Yaizu」é pago.
※Estudantes abaixo de 3º. Ano primário favor vir junto com o responsável.
＜Taxa de ingresso do Museu de brinquedo e artes de Yaizu ＞
Pessoas que moram em Yaizu Pessoas que não moram em Yaizu

Criança da pré escola(Até 1 ano de idade)
Criança da pré escola (Acima de 1 ano de idade )
Estudantes do primário
Estudantes ginasial e colegiais,Idosos (acima de 65 anos de idade)
Adultos

0円
0円
100 円
200 円
500 円

0円
500 円
500 円
700 円
1,000 円

＜Horário de funcionamento＞ Das 9:00～às 19:00h.
※O horário de início e encerramento difere conforme a área.
＜Dia de folga＞ Quarta-feira, 29 de dezembro～3 de janeiro, etc.
＜Estacionamento＞ Às pessoas que vierem pela 1ª. vez ao Museu da criança (Tantokuru Kodomokan),
as 2 primeiras horas é 0 円. Após isso paga-se 150 円 por 1 hora. E depois disso será
cobrado 50 円 a cada 30 minutos.

Centro de auxílio para criação de filhos (Kosodate Shien Senta),
uma instituição de confiança próximo de sua casa

01

Tomato Pia

〒421-0205

Munadaka 1205 - 1

℡ 054-662-2300

Crianças de zero idade e pessoas de até 18 anos de idade, poderão se divertir ampla e livremente conforme
a fase etária. Está instalado um enorme brinquedo feito de rede e trampolim. Poderá fazer experiência com o
corpo se divertindo. E também há dias que poderá se divertir construindo alguma coisa, fazer culinária.
＜Alvo＞ Crianças e pessoas de Zero ~ 18 anos de idade.
※Crianças de idade pré-escolar favor vir junto com os responsáveis.
＜Horário de funcionamento＞ Das 9:00～às 17:00h.
＜Dia de folga＞segunda-feira, 3º. Domingo, do dia 29 de dezembro ~ 3 de janeiro

Há suporte & aconselhamento
sobre criação de filhos!
Poderá fazer consulta sobre
criação de filhos.

Nós estamos à sua disposição!

O trampolim e a rede são os brinquedos mais populares!

02 Espaço de Pais & Filhos para haver bom relacionamento (Oyako Fureai Hiroba)
〒425-8502

Honmachi 5 - 6 – 1 (Sub-prefeitura de Yaizu 1º. andar)

℡ 054-626-3388

Para todas as pessoas com filhos para criar possam passar o tempo livremente com seus filhos.
Poderá conversar sobre diversas coisas sobre criação de filhos e se divertir com as crianças ao mesmo tempo.
Trocar informações sobre criação de filhos.
＜Alvo＞ Crianças em idade pré-escolar (de Zero ~ 6 anos de idade) e seus responsáveis.
※Crianças devem vir junto com os responsáveis.
Há suporte & aconselhamento
sobre criação de filhos!
＜Horário de funcionamento＞ Das 9:00～às 17:00h.
Poderá fazer consulta sobre
＜Dia de folga＞Terça-feira, do dia 29 de dezembro ~3 de janeiro
criação de filhos.

Nós estamos à sua espera!

Por ser espaçoso poderá brincar em segurança.

03 Salão de suporte à criação de filhos Tsudoi no Hiroba (Espaço de encontro)
〒425-0088 Daikakuji 3-2-2 (Prédio de Assistência Geral ¨ Weru Shipu Yaizu¨ 2º. andar) ℡ 054-627-2999
Há brinquedos, livros de desenhos ilustrados, etc. para crianças em idade pré-escoar. Poderá fazer perguntas
e consultas sobre problemas de criação de filhos, etc. com as consultoras a disposição.
＜Alvo＞ Crianças de Zero ~ 3 anos de idade e responsáveis.
※Crianças devem vir junto com os responsáveis.
＜Horário de funcionamento＞ Das 9:00～às 12:00h. / E das 13:00～17:00h.
＜Dia de folga＞Domingos, feriados, dia 29 de dezembro ~3 de janeiro
Há suporte & aconselhamento
sobre criação de filhos!
Poderá fazer consulta sobre
criação de filhos.

Há brinquedos macios!

Nós daremos suporte!

04

Kosodate Shien Senta Nakayoshi

0５

Kosodate Shien Senta Sakura

06

Kosodate Shien Senta Minami

07

Kosodate Shien Senta１・２・３（Wan・Tsu・Suri）

08

Kosodate Shien Senta Takakusa

〒425－0036

〒425－0058

〒425－0026

〒425－0054

Nishikogawa 6-15-6 (Dentro do recinto da creche Nakayoshi )℡054-620-0115

Kitashinden 378-1（Dentro do recinto da creche Sakura）℡054-656-0676

Yaizu 5-13-14 (Dentro do recinto da creche Yaizu Minami) ℡054-293-7474

Ishiki 722 (Dentro do recinto da creche Daisan Yurikago) ℡054-623-1551

〒425－0004 Sakamoto 449-2 (Dentro do recinto da creche Takakusa) ℡054-629-5430

Não sofra só.
Se tiver algum problema faça uma consulta.

Sobre a saúde da mãe & filhos

Sobre a nutrição(Alimentação) da mãe & filhos

Por exemplo...
Quer saber sobre os preparativos pré e pós parto.
O peso da criança não aumenta.
Quando anoitece a criança chora muito e não dorme.
Qual horário? Seg~sex das 9:00~11:00h.

Por exemplo...
Não como se alimentar durante a gravidez.
Não sabe lidar com comida para bebês
A criança não come vegetais.
Qual horário? Seg~sex ※Fazer reserva

Onde? Hoken Senta (Centro de Saúde)

Onde? Hoken Senta (Centro de Saúde)

(Higashikogawa 1-8-1)

(Higashikogawa 1-8-1)

℡054-627-4111

℡054-627-4111

Sobre o desenvolvimento da criança

Sobre a criança
Por exemplo...

Por exemplo...

Está com dificuldades sobre o cotidiano, como criar.

A criança é muito agitada.

Problemas com a família e Pais &filhos

Demora para falar. Não consegue conviver junto com outros.

Qual horário? Seg~sex das 8:30~17:00h.

Qual horário? Seg~sex das 8:30~17:00h.

Onde? Kodomo Soudan Senta(Centro de consulta infantil)

Onde? Kodomo Soudan Senta(Centro de consulta infantil)

(Honmachi 5-6-1 Dentro da Sub-Prefeitura Atore)

(Honmachi 5-6-1 Dentro da Sub-Prefeitura Atore)

℡054-626-1165

℡054-626-1165

Centro de consultas gerais de assuntos multiculturais de Yaizu
(Yaizu-shi Tabunka Kyosei Sogo Sodan Senta)
Há intérprete de Tagalo, Bisaya, Português, Espanhol, Inglês. Também poderá falar por vídeo-fone com
intérpretes de outros idiomas (Vietnamita, Chinês, Miyanmarês, Indonesiano, etc.).
Quando houver algum problema faça uma consulta.
Qual horário? Seg~sex das 8:30~17:00h.
Onde? Setor de Cooperativismo Civil Mútuo (Shimin Kyodo ka)
(Honmachi 2-16-32 Dentro da Prefeitura de Yaizu)
℡054-626-2191

