Ano 2022 Orientação de uso das Creches・
Jardim de infância・Instituição infantil
certificado de Iga Shi

Prefeitura
〒518-8501

Hoiku youchienka seção encarregado da creche
Iga Shi Shijukucho 3184

Sucursal Iga
〒519-1412

Jumin Fukushika
Iga Shi Shimotsuge 728

Sucursal Shimagahara
〒519-1711

☎０５９５－４５－９１０５

Jumin Fukushika

Iga Shi Shimagahara 4913

Sucursal Ayama
〒518-1395

☎０５９５－２２－９６５５

☎０５９５－５９－２１６３

Jumin Fukushika

Iga Shi Baba 1128-1

☎０５９５－４３－０３３３

Sucursal Oyamada Jumin Fukushika
〒518-1422

Iga Shi Hirata 656-1

Sucursal Aoyama
〒518-0292

☎０５９５－４７－１１５１

Jumin Fukushika

Iga Shi Ao 1411

☎０５９５－５２－３２２８

A forma de uso e solicitação da Creche･Jardim de infância･
Instituição infantil certificado･ pelo método de assistência a criança.
No caso de desejar utilizar a creche・jardim de infância・instituição infantil certificado é necessário solicitar a matrícula na
cidade onde está registrado o endereço. （Se não tiver a matrícula não será possível utilizar）
Sobre o processo da solicitação e aprovação e da forma de uso e decisão da mensalidade, por favor, ler atentamente o item
「Atenção ao preencher」 que está no formulário de inscrição e fazer a solicitação.

Divisão da matrícula conforme o método de assistência a criança
Classificação da

Conteúdo

certificação
Certificação №1
Horário normal de
educação pré escolar
Certificação №2
Maiores de 3 anos na
creche
Certificação №3
Menores de 3 anos na
creche

A criança tem 3 anos completos e deseja receber
educação pré escolar.

Principal local para utilizar

Jardim de infância・Instituição
infantil certificado

A criança tem 3 anos completos e se enquadra na
necessidade de utilizar a creche e deseja utilizar.

A criança tem menos de 3 anos e se enquadra na
necessidade de utilizar a creche e deseja utilizar.

Creche ・Instituição infantil
certificado

Creche ・Instituição infantil
certificado

●Horas necessárias da creche（somente na certificação№2 e №3）
O horário para utilizar a creche será baseado no formulário de inscrição e nos documentos anexados.
【Usar o horário padrão】

Trabalha o dia inteiro （Pode usar a creche no horário que abre até às 18:00）

【Usar o horário curto】 Não trabalha o dia inteiro, paato time （Pode usar a creche das 8：30～16：30）
・・・se enquadra no caso o trabalhor・cuidador de enfermos・estudantes que não ultrapassa 120 horas（mensal）e também
agricultores（exceto alguns）
※Conforme o horário de trabalho utiliza o horário curto, mas no caso da necessidade de usar o horário padrão pode ser
aprovado para usar o horário padrãol. É aprovado para usar o horário padrão, mas se desejar usar o horário curto é possível
utilizar.
※Quem utiliza a creche no horário curto e utilizar a creche logo que abre no horário padrão, será cobrado o acréscimo.
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Classificação

Conteúdo

Anexar documentos

Horas na creche

∙Atestado de trabalho
・ Cópia da notificação de abertura da
O responsável da criança trabalha
Trabalhador

fora do lar e não pode cuidar da
criança.

empresa

para

a repartição de finanças

ou cópia da declaração de impostos （ no
caso de autônomo）

Conforme o horário
do trabalho
Mais de 48 horas
mensais e o período

∙ Certificado da licença maternidade ( no

de trabalho vai

atestado de trabalho no ⎾ 13 ⏌ tem a

continuar.

coluna do certificado.)
Pela regra é o horário
Gravidez・
Parto

Período antes e depois do parto e
não pode cuidar da criança.

Cópia da caderneta da mãe e bebê, pág.

padrão

onde está descrito o nome do responsável

2 meses antes de

e a data previsão para o bebê nascer.

nascer e depois de
nascer.
Pela regra é o horário

O responsável da criança está

padrão.

Doença・

doente, machucado, deficiência

Atestado medico ou cópia da carteira de

Conforme o atestado

Deficiência

física e emocional e não pode

deficiência física.

médico e o período

cuidar da criança.

que a cidade decidir
que é necessário.

No lar da criança tem pessoa que
Cuidador・
enfermagem・
Acompanhante
etc

Conforme o horário

necessita de cuidados por um
longo período, com deficiência
física

e emocional e também, o

responsável tem que acompanhar
em hospital e escola e não pode

Atestado médico ou

dos cuidados

Cópia da carteira de deficiência física

Conforme o atestado

Crononograma de 1 semana que aompanha

médico e o período

em hospital escola・e cuidados.

que a cidade decidir
que é necessário.

cuidar da criança.
Conforme os danos causados por
Reparos dos
desastres
naturais

incêndios,

inundações

tempestade,

como

e

Pela regra é o horário

terremotos,

Necessário consulta

danos nos telhados e para fazer os
reparos

não

pode

cuidar

padrão.
Necessário consulta

da

criança.
O responsável da criança está
Procurando

procurando emprego (inclui os

Informações da porcura de emprego・

emprego

preparativos para abrir o negócio)

Termo de compromisso

e não pode cuidar da criança.
O responsável é estudante (inclui
Estudante

treinamento profissional na escola
profissionalizante) e não pode
cuidar da criança.

Horário curto
Durante 3 meses
após ser matriculado.
Conforme o horário

Certificado de estudante que a escola

da escola.

emite, e documentos em possa verificar o

Até o final do mês do

período e o horário

mês que vai se
formar ou concluir.
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Caso
Abusos etc

de

ser

confirmado

a

necessidade de cuidar da criança

Necessário consulta

por violência e abuso por parte do

Necessário consulta

cônjuge.
Esta na licença maternidade e
antes de entrar na escola (pela
regra ter 3 anos completos em

Licença
maternidade

abril)

e

for

comprovado

a

Certificado da licença maternidade
(( no atestado de trabalho no ⎾13⏌tem a

necessidade da creche ao ser

Horário curto

coluna do certificado.)

solicitado durante o ano que
termina a licença.
Outros

Se for reconhecido conforme a

Necessário consulta

situação acima.

Necessário consulta

Sobre a educação infantil・e creche gratuita
Mensalidade gratuita da educação infantil e creche referente é conforme abaixo
Creche・

Jardim de infância・

Instituição

Instituição infantil certificado（partes do

infantil

jardim de infância）

Instituição infantil não certificado etc
（Inclui local que cuida temporariamente, criança que

certificado
esta doente e centro de apoio a família.）

（

parte

da

Educação

Assistência para cuidar

creche）
Referente
Classes ３～５ anos

Referente

Referente

（Limite superior11,300 円
／mês）
(Aplicação necessária)

Referente
（Limite superior37,000 円／mês）
(Aplicação necessária)
Classes ０～２ anos
（Lar isento de

Referente
Referente

―

―

（limite 42,000 円／mês）

imposto municipal）

Aplicação necessária

※A mensalidade do jardim de infância será gratuita quando for ingressar estiver com 3 anos completos.

（3 anos completos…são crianças que completaram 3 anos até 31 de março antes de começar o ano letivo em abril）
※Na parte aplicação necessária , para se enquadrar na mensalidade gratuita é preciso a 「Aprovação da necessidade da
creche」
※Assistência para cuidar, instituição infantil não certificado etc, será somente o que estiver com a aprovação da cidade.

【Documentos necessário para a solicitação】
②

Certificado do uso do estabelecimento・ formulário de mudança (Artigo 30 da lei 4 n.2・n.3)

②Anexar documentos que mostram a necessidade da educação （verificar a página 2）
③Informação do my number （número pessoal）(exceto se o jardim de infância já apresentou para a cidade.)
※A 「Mensalidade da educação 」・「O valor da utilização da assistência 」, depois de pagar ao estabelecimento
pedir o reembolso para a prefeitura de Iga. Enviaremos a orientação da forma de reembolso em outra folha.

-3「保育料」・「預かり保育利用料」共に、利用施設へ利用料をお支払い後、伊賀市へ請求いただきます。請求方

※No caso de estar na creche ou kodomoen certificado, o uso de creches não certificado não será gratuíto.
※Creches do bairro, de empresas e apoio ao desenvolvimento da criança com deficiência se enquadra para ser
gratuíto.
※Não será totalmente gratuíto, o transporte, a refeição, as atividades não será gratuíto

Documentos necessários para matricular na creche e jardim de infância
①Formulário de inscrição da Creche・Jardim de infância e instituição certificado de Iga shi
Formulário para cada criança.

②Informações do my number（número ）
Para as novas matrículas do ano 2022 é necessário apresentar o my number do responsável e criança para
procedimentos administrativos e identificar indivíduos específicos com base na lei sobre o uso de números.
Apresentar o formulário de inscrição e documento de identificação pessoal.
Contudo, no caso de fazer a inscrição após o dia 1/11, será feito somente na prefeitura seção da creche.

Documento para identificar o My number
・Cartão do my number （precisa fazer a solicitação e vai demorar aproximadamente 1 mês e meio para ficar pronto）
・Juminhyo que consta o my number( inclui concessão ampla）ou Juminhyo com descrição dos itens.
※No caso de ser o comunicado do my number, os itens (nome, endereço, nascimento, sexo, e número) for igual ao
jyuminhyo e constar as mudanças que ocorreu, será possível continuar usando como comprovante do my number.

③Anexar documentos
Quem não vai fazer a inscrição para o jardim de infância・e instituição infantil certificado( parte do jardim)、
apresentar certificado do motivo da necessidade da creche・ e documentos que possam comprovar.

Ver os detalhes

dos documentos necessários a serem anexados na página 2 do formulário de inscrição.

④Formulário de solicitação para débito bancário （mensalidade da creche）
É necessário a mensalidade da creche para os lares que não são isentos do imposto municipal e a criança é da
classe de 0 à 2 anos. Cada lar fazer 1 solitação, mesmo que tenha mais irmãos na creche fazer somente uma
solicitação do dédito bancário. Entregar a solicitação no banco que tem a conta. Não precisa fazer a solicitação
se já fez no ano anterior, fazer somente se houver mudança do responsável.
※3 à 5 anos necessário pagar a refeição. Ao ser confirmado a matricula entregaremos reparadamente o formulário do
débito bancário.
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Transcorrer da inscrição

lista das creches que pode utilizar esta na pág. 11.

●Inscrição no Youchien・ Kodomoen certificado (n.1） ※Pegar o formulário em cada estabelecimento.
［Período da inscrição］※Exceto no sábado, domingo e feriado
〈Pública〉Touseinoka Youchien 13/9/2021（segunda） 8:30〜 ※Ordem de chegada
〈Particular〉Hakuhou Youchien 22/9/2021(quarta) 8:30 ～ ※Ordem de chegada
〈Particula〉Kodomoen certificado Aoyama Yosami Youchien（Certificado n.1） 1/10/2021(sexta) 9:00 ～ ※Ordem
de chegada

●Inscrição na Creche ・Kodomoen certificado（certificado n.2 e n.3）
[Período da inscrição] 11/10/2021（segunda） até 29/10/2021（sexta）
8:30～１７:00（exceto sábado・domingo e feriado）
※Atualmente esta grávida e pretende colocar o bebê no meio do ano de 2022, fazer sem falta a inscrição no
período que esta descrito.
※Será feito o ajuste das vagas com os inscritos que fizeram a inscrição no período da inscrição.
No caso de fazer a inscrição após o período da inscrição, as chances de conseguir a vaga irá diminuir, contamos
com a compreensão.
[Local de entrega do formulário preenchido] na 1°opção da creche que escolheu ( ao desejar a transferência,
entregar na creche que escolheu na 1°opção）

A aprovação e a confirmação da matrícula
●No caso do jardim de infância・e instituição infantil certificado（certificação

№1 ）

Após dar entrada nos documentos necessários será feito os procedimentos necessários para a matrícula. Guardar o
certificado de aprovação pois poderá ser solicitado posteriormente.

●No caso da creche・e instituição infantil certificado（certificação №2・№3）
Após dar a entrada faremos a seleção de ingresso e ajustes para a utilização. Guardar o certificado de aprovação pois
poderá ser solicitado posteriormente.
O aviso para os que foram admitidos ou não（no caso de desejar ingressar em 1 de abril）, enviaremos a carta em meados
de fevereiro, pois é necessário tempo para fazermos a avaliação.
Sobre o valor da mensalidade e refeição, será enviado junto com a carta de admissão na creche.
Para aqueles que vai ingressar após 1 de maio, o aviso vai no início do mês anterior ao ingresso.
Para aqueles que vai utilizar a creche no meio do ano letivo pode acontecer de fazer o ajuste do mês que vai utilizar
conforme a situação da creche, contamos com a compreensão.

Terá a instrução em cada creche em meados do mês 3 sobre o ingresso para os novos alunos.
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Atenção aos itens sobre a prioridade para usar a creche
●Prioridade para usar a creche(somente nos ceritficados n.2 e n.3）
Educação com base na Lei de Apoio ao Cuidado Infantil ∙ Certificação e educação de benefícios
para creches ∙ O julgamento será feito com base nos princípios relativos ao ajuste e seleção do uso
de creches. ※As regras estão descrito na homepage de Iga Shi
Ao se enquadrar nos itens abaixo pode ser constatado a proridade para usar a creche.
・Menor de 20 anos sem conjuge e com filho ou lar que se enquadra na situação.
・Foi comprovado a necessidade da creche pelo lar receber seikatsu hogo e apoio a procura de emprego.
・Necessita de emprego por perda de emprego da renda principal（exceto lar de pai ou mãe solteiro ou recebe
seikatsu hogo）
・Pode estar recebendo violência e necessita de defesa social.
・A criança tem deficiência e possui carteira que comprova.
・For a do período de inscrição e deseja colocar a criança com mais de 1 ano por ter terminado a lincença
maternidade e se for possível comprovar com documentos.
・São irmãos (inclui multifetal) e desejam usar a mesma creche,

※Pode acontecer de não poder ingressar na creche por ter muitos inscritos ou também em outras creches.
※Só pode utilizar a creche se o trabalho, estudante, cuida de enfermos utrapassar 48 mensais.
※Se no formulário conter falsas informações ou não avisar as mudanças que ocorrer, a matrícula será cancelado.
※Crianças com 0 ano pode entrar na creche após 57 dias de nascimento no início do mês seguinte e no kodomoen
certificado após os 6 meses de nascimento.
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Mensalidade de creche・ instituição infantile certificado n.3
Lista dos valores ao utilizar a creche （certificado n.3／classes menores de 3 anos）
Classificação

Definição

1
2
3

Horário integral

Lar que recebe seikatsu hogo

0円

0円

0円

0円

0円

0円

9,600 円

7,600 円

13,900 円

11,900 円

16,400 円

14,400 円

20,300 円

18,300 円

24,300 円

22,300 円

29,300 円

26,300 円

33,700 円

30,700 円

38,100 円

35,100 円

41,400 円

38,400 円

45,900 円

42,900 円

47,900 円

44,900 円

49,400 円

46,400 円

Lar de Pai・Mãe
Lar isento de imposto e se

solteiro

enquadra no lado direito

4

Lar
Menos de 23,500 円

Horário curto

Mais de 23,500 円
5
Menos de 48,600 円
MAis de 48,600 円
6
Menos de 72,000 円
Mais de 72,000 円
7
Menos de 97,000 円
Mais de 97,000 円
8
Menos de 113,000 円
Lar que paga imposto municipal

9

e o valor do imposto municipal
com base na renda

10

Mais de 113,000 円
Menos de 134,000 円

se

enquadra na coluna da direita

Mais de 134,000 円
Menos de 148,000 円
Mais de 148,000 円

11
Menos de 169,000 円
Mais de 169,000 円
12
Menos de 193,000 円
Mais de 193,000 円
13
Menos de 237,000 円
Mais de 237,000 円
14
Menos de 301,000 円
15

Mais de 301,000 円

※O valor do imposto municipal é o valor antes de se descontado a prestação da casa.
※Irmãos(a) ingressando na creche ao mesmo tempo, a mensalidade do segundo filho será a metade do valor.
※Todos os anos no mês 9 é feito novamente o cálculo da mensalidade com base no novo valor do imposto municipal.
※No caso de ter a mudança na mensalidade, entra em vigor no mês seguinte em que houver a correção do imposto ou a
solicitação da mudança.
※São crianças menores de 3 anos as crianças que não tem 3 anos completos no início do ano letivo, mesmo completando 3
anos durante o ano letivo, a mensalidade não irá mudar.
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【Sistema especial nacional】
・Lar de pai ou mãe solteiro(a) ou mora no lar pessoa com deficiência（a própria criança, pai, mãe, irmãos）, lar que se
enquadra para pagar imposto municipal （pai e mãe da crian;ça） e no caso do imposto municipal não ultrapassar 77,101 円
a mensalidade do primeiro filho é conforme o anexo acima, e será gratuíto no caso de ter mais irmãos que mora junto e
mesmo que não esta na creche （a criança que irá ingressar é o segundo filho）.

・Feito o cálculo do imposto municipal do lar （pai e mãe da criança） e o valor não ultrapassar 57,700 円 a mensalidade será
a metade do valor no caso de ter 1 irmão(a) que mora junto não importando se esta na creche ou não（a criança que irá
ingressar é o segundo filho）

Classificação

Definição

4

Menos de 23,500 円
Lar que paga imposto municipal

5

e para o cálculo de uso é feita

Horário curto

Horário integral

4,800 円

3,800 円

6,100 円

5,100 円

6,100 円

5,100 円

6,100 円

5,100 円

Mais de 23,500 円
Menos de 48,600 円

com base no valor do imposto
municipal e se enquadra na

6

classificação da direita.

7

Mais de 48,600 円
Menos de 72,000 円
Mais de 72,000 円

Valor da refeição (acompanhamento) （somente de ３～5 anos）
A mensalidade da creche será gratuíta, mas terá que pagar a refeição. O valor é conforme abaixo.
Creche pública

4,500 円

Creche particular

Instituição infantil certificado particular

4,500 円

Certificado n.1 4,000 円

Certificado n.2 4,500 円

※O valor é referente ao acompanhamento. Pode acontecer de ter o valor a parte da refeição principal.
※O valor é o acompanhamento a mistura da refeição e o lanche
※Consultar na creche além dos itens acima.
※Lar com renda anual inferior a 360 万円, o terceiro filho será isento para o valor da refeição.
No caso de ser isento ou se tornar isento a prefeitura irá enviar o comunicado.

＜Sobre a mensalidade da creche gratuita para o terceiro filho＞
A mensalidade e refeição será gratuita no caso de ter mais de 2 irmãos(a) que mora junto em Iga Shi. E mesmo que
estejamorando separado dos irmãos, mas se for comprovado que o meio de subsistência é junto com a família irá ser
gratuito. Contudo, se os irmãos moram separados não será gratuito.

-8-

Resumo das creches especiais

Sobre as creches (verificar a lista na pág. 11)

Nome do sistema

Resumo do sistema
Utilizar a creche ultrapassando o horário normal da creche.
Segunda～ Sexta

１８:00 ～１９:00
Valor referente ao mês

Idade da criança
（ completos

Menos de

até1 de abril）

2 dias

Extensão da creche
(quem utiliza o horário integral）

Maiores de 3
anos
Menores de 3
anos

3 dias～5
dias

6 dias～10
dias

Mais de 11
dias

１，０００円

２，５００円

５，０００円

８，０００円

１，４００円

３，５００円

７，０００円

１０，０００円

※Na classificação da mensalidade for abaixo de「２」será a metade do valor.
Extensão da creche

Hora que abre a creche ～ até 8:30

cada vez que usar será 200 円

（quem utiliza o horário curto）

１６:30 ～até １８:00 cada vez que usar será 200 円
Será possível usar a creche no sábado onde esta matriculado.
A creche na parte da tarde é realizado somente na creche particular. （ é

Creche no sábado

necessário solicitar todas as vezes que for utilizar.)
※Sobre utilizar a creche no sábado, utilizar somente se necessitar, contamos
com a cooperação para cuidar em casa.

Creche no feriado

Idade da criança

（Domingos ・feriados）

（completos até

Valor por dia （inclui o lanche）

1 de abril）
Realizado somente na creche
Akebono
Horário 8:30～17:30
※Pode utilizar não

Maiores de 3

２，０００円

anos
Menores de 3

２，６００円

anos

importando se esta

※Além do valor acima é necessário pagar o valor do cadastro e o seguro contra

matriculado na creche

acidentes.

Akebono.

※No caso da criança que esta matriculada na creche da cidade utilizar, terá a

※Limite de 10 vagas （5

redução no valor da creche no feriado se não utilizar a creche 1 dia da semana

crianças maiores de 3 anos e

antes ou depois, na creche que esta matriculada.

5 menores de 3 anos.）

Contudo, no caso da criança que não se enquadra acima, será cobrado a taxa.

《Por ordem de solictação》

Para saber os detalhes entrar em contato com a Creche Akebono.

※Consultar os detalhes na
Creche Akebono.

保育所・認定

ども園３号認定の保育
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Nome do sistema

Resumo do sistema
Na emergência conforme o trabalho ou doença do responsável, cuidaremos
temporariamente da criança. Conforme o motivo para utilizar há o limite de uso.
Consultar os detalhes na creche.
Horário Segunda ～Sexta

８:30～１７:00

※Somente na Creche Akebono é realizado no sábado, o horário é até as 17:30.
Idade da criança
（completo até 1 de
abril）

Valor por dia
（inclui refeição）

Creche Akebono valor
por dia（inclui
refeição）

Maiores de 3 anos

１，５００円

１，６００円

Menores de 3 anos

２，０００円

２，２００円

Sistema temporário

【É necessário solicitação para utilizar gratuitamente o sistema temporário】
Referência na pág.3
Fazer a solicitação e apresentar os documentos abaixo para que possa ser ⎾
comprovado a necessidade em utilizar⏌.
①Certificado de uso do estabelecimento e formulário de mudança(Artigo30 da lei4 n.2
e n.3).
②Documentos e certificados que possa ser verificada a necessidade da creche
(verificar na pág.2 os documentos necessários para anexar no verso do formulário
de inscrição)
③Informar o my number（número pessoal）
※ Necessário pagar a parte o cadastro e o seguro contra acidentes. ( valor muda
conforme a creche)
Local onde será possível deixar a criança que esta enferma e não é possível a vida
em grupo na creche, jardim de infância, etc, e os responsáveis trabalham.

Creche para criança
enferma

Em Iga Shi foi terceirizado para a ⎾Cliníca Yume kodomo Iga⏌a creche para as
crianças enfermas.
【Contato】
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∙Para reservar a creche para a criança enferma
Cliníca Yumekodomo Iga

Creche para criança enferma ( Iga Shi Ota Cho 258-2)
Telefone: 0595-24-7605

Assuntos relacionados a assistência da creche para criança enferma
Prefeitura de Iga

Kodomo Miraika Telefone: 0595-22-9677

※Na Creche Midori tem o Kashinomien ( creche para as crianças com deficiências físicas e mentais)

Lista das creches・jardim de infância・instituição certificado de Iga shi
●Creche Pública （Abre no dia normal das 7:30 ～18:00 sábado das 7:３０ ～12:30dependendo da creche pode mudar.）
Nome da Creche

Endereço

Capacidade

Telefone

Extensão

Por dia

Creche Ida

Ida １４７０－１

60

21-4720

○

Creche Kanbe

Kami Kanbe ７６４－３

40

38-1303

○

Creche Shironami

Kume cho １０３－１

90

21-1866

○

Creche Nii

Nishi Takakura ４６４２－１

100

21-2952

○

Creche Tsuge

Tsuge cho １８８８

80

45-2125

○

Creche Nishi Tsuge

Shindou１１８－１

90

45-3178

○

Creche Mibuno

Kawa Higashi ２６５２

70

45-3179

○

Creche Kibougaoka

Kibougaoka Nishi ４－５－３０

90

45-7111

○

○

Creche Shimagahara

Shimagahara ４７３６

60

59-3058

○

○

Creche Ayama

Baba １０９０－２

140

43-0120

○

○

Creche Tomoda

Naka Tomoda １３１１－１

40

43-1077

○

Creche Tamataki

Tamataki ９５３０－１

40

42-1602

○

Creche Oyamada

Hirata ７

160

47-0002

○

○

Creche Sakura

Ao １１５２

190

52-0136

○

○

Feriado

○

○

●Creche Particular （Abre de segunda～sábado das ７:00 ～18:00 dependendo da creche pode mudar）
Nome da Creche

Endereço

Capacidade

Telefone

Extensão

Creche Akebono

Ueno Tokui cho ３２７２－２

200

21-2222

○

Creche Mutsumi

Ueno Kuwa machi ２１７３

100

21-2244

○

Por dia
○

Creche Mita

Mita １６６８

50

21-1965

Creche Nakase Jyoutou

Saimiyoji １１８

140

21-1937

Creche Tomono

Kami tomono ６７５

60

21-4804

○

Creche Hananoki

Ouchi ７９２－１

50

23-1048

○

Creche Buen Yono

Yono ９５１３－１

20

39-0822

Creche Nagata

Nagata ２２９７

30

21-3855

200

23-0204

○

110

23-0139

○

105

23-5071

○

Creche Midori
Creche Hikari
Creche Midori Dai 2

Ueno Kurumazaka cho６５５－４
Ota cho １４１－１
Midorigaoka honmachi１６８１－２
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○
○

○

○

Feriado
○

Creche Fuchu

Higashijo７４

140

23-8393

○

Creche Yumegaoka

Yumegaoka ５－１４－１

200

22-9955

○

Creche Inako

Ichibe １１－１ até 12/ 2021

60

36-9003

○

○

Kamigoori 56-1(somente do dia
1/2022〜1/2023)

●Youchien
Nome

Endereço

Capacidade

Telefone

※Sobre a Creche Inako, no período

〈Pública〉 Touseinoka Youchien

Ueno Marunouchi１7７－１

220

26-5770

de 1/2022〜 1/2023 será

〈Particular〉 Hakuhou Youchien

Ueno Iyomachi１０６７－１

105

21-0091

construída uma nova creche.

●Kodomoen certificado
Nome
(Particula)Kodomoen certificado
Aoyama Yosami Youchien

Neste período a creche vai
Endereço
Kashiwao１３９７
－１４

Capacidade

Telefone

funcionar na antiga Creche Inako
dai 2 (Kamigoori 56-1)

121
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52-0433

