
                                                       医療費援助について【ポルトガル語】 

                     Maio 2020 
Srs. Pais e Responsáveis 

 
Comunicado sobre Subsídio de despesas médicas 

Escola Internacional da Educação Secundária de Ashiya, Província de Hyogo 

 
A provincial de Hyogo concede um subsídio de despesas médicas conforme ao lei da Saúde escolar 

artigo 8.  
Quem desejar se beneficiar desse subsídio no ano 2020, favor apresentar o requerimento abaixo anexado. 
 
1. Doenças registradas para o uso de subsídio de despesas médicas 
 （É permitido somente no caso que tenha sido descoberta a doença no exame físico escolar.） 
・Tracoma ou conjuntivite( menos a alérgica)   ・Tinha ou Escabiose   ・inflamacão de ouvido médio 
・Sinusite(inflamacão crônica) e adenoide  ・Parasita        ・Cárie 
 
2. Condições para o requerimento: 

Quem quer entregar o requerimento, deve ter uma(ou mais) condição entre as 5 itens postas abaixo no ano 
fiscal 2018 ou 2019. 

1. Beneficiar-se da ajuda social(Seikatsu-hogo). 
2. Está suspensa ou anulada a ajuda social. 
3. Beneficiar-se do subsídio dos filhos mantidos(Jido Fuyo Teate). 
4. A renda total da família em 2019 (Janeiro à Dezembro 2019) é menor do que os valores base da tabela. 
5. Mesmo não se enquadrando de 1 a 4, e tenha um motivo grave como desemprego. 

 
No.de pessoas da 

família 
2 pessoas 3 pessoas 4pessoas 5 pessoas 6 pessoas 

Renda total 1.783.000 円 2.228.000 円 

 

2.567.000 円  

 

2.865.000 円 3.303.000 円 

No.de pessoas da 
família 7 pessoas 8 pessoas 9 pessoas   Acima de 10 pessoas 

  Renda total 3.879.000 円 4.270.,000 円 4.657.000 円 Acréscimo de 426.000 円  p/ 

pessoa 
 
 
 
3. Como requerer (É necessário fazer a solicitação todos os anos) 

 Quando receber o formulário de inscrição(que será entregue após o pedido), deve preenchê-lo e carimbar,  
sem falta, anexando o formulário de notificação do My Number e demais documentos necessários 
apresentando-os à escola.( Entregar até 29 de junho) 

 



R02 医療費援助申請書 ポルトガル語版 
(Form)         

   Formulário de pedido de auxílio financeiro para despesas médicas 
 

Data:_____________________ 
Para Secretaria de Educação da Província de Hyogo  
 

Solicitante Endereço  
 

Escrever em Katakana  
Nome do responsável Carimbo 

Telefone  
 
Solicito a ajuda financeira para despesas médicas, para isso estou anexando os certificados necessários. 
Estou dando ao diretor da escola a procuração para que ele solicite e receba o auxílio financeiro para 
despesas médicas em meu nome. 
 

  Name dos membros 
da família 

Nome  em 
Katakana 

 
Relação 
familiar 

Data 
nascimento 

Local de trabalho 
Escola/Ano/Turma 

 C
olo

qu
e 

〇
 n

a 
 c

ria
nç

a a
pl

ica
nt

e    Chefe da  
Família 

  

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    
 
*Escreva todos os membros da família que residem juntos e dividem as despesas diárias. 
 
Razões para 
a solicitação 

(Marque com 
círculo os 
itens que se 
enquadram) 

(1) Beneficiário do bem-estar sob a Lei de 
Proteção aos Meios de Subsistência (Seikatsu 
Hogo) 

(5) Circunstâncias epeciais que 
não se enquadram em (1) ~ (4). 

(2) Benefício de Assistêncial Social suspensa. (Escreva detalhes) 
(3) Recebe pensão alimetícia para criança(Jidou 
Fuyou Teate) 
(A ajuda financeira tokubetsu jidou fuyou teate e 
jidou teate são diferentes) 
(4) A renda familiar é inferior à base de renda 
definida (após a soma de toda a renda dos 
membros da família) 

Data de entrada ou 
transferência para esta 

escola  
Data: 

Es
pa

ço
 

da
 

es
co

la
 

Data               ___        
Hyogo Prefectural Ashiya International 
Secondary School Principal 

____________________________________ Seal 

Confirmação 
da 

aprovação 

Data ______________________ 
 
Hyogo Prefectural      Carimbo 
Board of Education 
 



 
医療費援助申請書に添付する証明書について (ポルトガル語) 

 Sobre os documentos e comprovantes a serem anexados  

Em caso de solicitação do Subsídio de Despesas Médicas, anexar os documentos abaixo e oformulário de 

notificação do Número Individual(My Number) 

 

 
motivo 

Comprovante/documentos 

necessários 

Onde obter comprovantes/ 

documentos 

1 

1. Recebe o Benefício de Ajuda Social. 

    

Comprovante da ajuda 

social(seikatsuhogo-shomei 

ou seikatsuhogo-jyukyusha 

sho) 

Escritório de assistência 

social 

Cidade de Kobe ou 

departamento de saúde e 

assistência social de cada 

distrito 

2 1. O Benefício da Ajuda Social está 

suspenso ou cancelado a ajuda social. 

 

Notificação de 

cancelamento/suspenção da 

ajuda social 

3 1. Recebe o Subsídio de Manutenção de 

filhos  

 

Comprovante do subsídio de 

manutenção de filhos (cópia) 
 

4 

1. A renda total da familia é menor do que 

os valores base. 

 

Comprovante da renda total 

do ano 2020(original) – renda 

do 1 de janeiro ao 31 de 

dezembro de 2019 

Comprovante da renda total 

da toda a família 

Comprovante de renda e 

recolhimento de 

imposto(Gensentchoshuhyo) 

não é aceito como 

comprovante 

Departamento de 

impostos(shiminzei-ka, 

shuzei-ka, zeimu-ka) 

 

5 

1. Mesmo não se enquadrando de 1 a 4, mas 

tem motivo grave como desemprego. 

 

Os documentos solicitdos 

pelo comitê da educação da 

província 

Comprovante de registro de 

domicílio (jyuminhyo 

kisaijiko shomeisho) 

 

(Notas) 

① Os itens com ☆ , os documentos, deverão ser entregues quando a ajuda for aprovada. 
② Gensentchoshuhyo não pode ser aceito como comprovante, pois nem sempre é possível saber o total da renda 

da família. 

③ A ajuda especial às crianças(tokubetsu jidohuyo teate ou jidoteate) não são servem como o motivo para fazer 
a solicitação. 

④ Quando a renda do parceiro não for clara, acrescentaremos 380,000ienes como valor máximo, para fazemos a 
avaliação. 



ー ー

Showa・Heisei Ano Mês Dia

ー ー

Showa・Heisei Ano Mês Dia

ー ー

Showa・Heisei Ano Mês Dia

Obs.

A parte com a marca ※ deve ser preenchida pela escola. ※学校受付日 令和  年  月  日

Nota) Se a cópia do My Number Card ou da Notificação do My Number Card não puder ser enviada, a cópia do certificado de residência em que o número
individual está incluído ou a do certificado do conteúdo escrito nos registros de residência poderá ser anexado à este documento.

Si
tua

çã
o F

am
ilia

r

My Number

Name

Data de Nascimento

Si
tua

çã
o F

am
ilia

r

My Number

Nome

Dat de Nacimento

Si
tua

çã
o F

am
ilia

r(F
ilh

os
, e

tc.
)

My Number

Nome

Data de  Nascimento

Documento para colar o cartão My Number (cópia), etc.

   Sobre doenças especificadas na Portaria de Execução da Lei de Saúde e Segurança Escolar Artigo 8,  estamos enviando os números individuais (My
Number ) de _____ pessoas, incluindo os responsáveis, etc., a fim de solicitar assistência médica.

   Cole uma cópia do seu cartão My Number ou uma cópia do seu cartão My Notification Card, e preencha as informações dentro da moldura com risco mais
grossos (o número de pessoas que estão enviando o My number, o número da pessoa da que envia o My Number, nome, data de nascimento) escrito à mão.

 E
stu

da
nte

Nome da Escola

Série・Classe

Nome

Nome em katakana

Local para colar 
Membros da Família

My Number Card ou Notificação do My Number Card

cópia

Local para colar 
Membros da Família

My Number Card ou Notificação do My Number Card

cópia

Local para colar 
Membros da Família

My Number Card ou Notificação do My Number Card

cópia

Em caso de usar o My Number Card,  cole a cópia, 
do lado que mostra o número impresso.  

Em caso de usar o My Number Card,  cole a cópia, 
do lado que mostra o número impresso.  

Em caso de usar o My Number Card,  cole a cópia, 
do lado que mostra o número impresso.  



ー ー

Showa・Heisei Ano Mês Dia

ー ー

Showa・Heisei Ano Mês Dia

ー ー

Showa・Heisei Ano Mês Dia

ー ー

Showa・Heisei Ano Mês Dia

ー ー

Showa・Heisei Ano Mês Dia

Data de Nascimento

Si
tua

çã
o F

am
ilia

r

My Number

Nome

Data de Nascimento

Si
tua

çã
o F

am
ilia

r

My Number

Nome

Si
tua

çã
o F

am
ilia

r

My Number

Nome

Data de Nascimento

Si
tua

çã
o F

am
ilia

r

My Number

Nome

Data de Nascimento

Si
tua

çã
o F

am
ilia

r

My Number

Nome

Data de Nascimento

Local para colar 
Membros da Família

My Number Card ou Notificação do My Number Card

cópia

Em caso de usar o My Number Card,  cole a cópia, 
do lado que mostra o número impresso.  

Local para colar 
Membros da Família

My Number Card ou Notificação do My Number Card

cópia

Em caso de usar o My Number Card,  cole a cópia, 
do lado que mostra o número impresso.  

Em caso de usar o My Number Card,  cole a cópia, 
do lado que mostra o número impresso.  

Em caso de usar o My Number Card,  cole a cópia, 
do lado que mostra o número impresso.  

Local para colar 
Membros da Família

My Number Card ou Notificação do My Number Card

cópia

Local para colar 
Membros da Família

My Number Card ou Notificação do My Number Card

cópia

Local para colar 
Membros da Família

My Number Card ou Notificação do My Number Card

cópia

Em caso de usar o My Number Card,  cole a cópia, 
do lado que mostra o número impresso.  



同意書 ポルトガル語版 
Data_________________________ 

 

Formulário de Consentimento 

As seguintes pessoas, por meio deste documento, consentem que suas informações locais relacionadas a 
impostos ou informações sobre bem-estar sejam adquiridas apenas durante o período de inscrição, quando a 
Divisão de Educação Física e Saúde da Secretaria da Prefeitura da Prefeitura de Hyogo lida com procedimentos 
administrativos com base no artigo 24 da Escola de Saúde e Lei de Segurança. 
A reprodução deste documento é inválida e só concordamos que seja utilizado no processo exigido no momento 
do envio. 
    
 
 

Pessoa que dá 
Consentimento 
(Criança, etc.) 

Relação familiar 
com a criança, etc. 

 

Nome em katakana  

Nome  

Data de nascimento Showa・Heisei            Ano            Mês       Dia 

Endereço 
 

Pessoa que dá 
Consentimento 

 

Relação familiar 
com a criança, etc.. 

 

Nome em katakana  

Nome  

Data de nascimento Showa・Heisei            Ano            Mês       Dia 

Endereço 
 □ Mora com a criança, etc 

 

Pessoa que dá 
Consentimento 

 

. Relação familiar 
com a criança, etc.. 

 

Nome em katakana  

Nome  

Data de nascimento Showa・Heisei           Ano            Mês       Dia 

Endereço 
 □ Mora com a criança, etc 
 



Pessoa que dá 
Consentimento 

 

Relação familiar 
com a criança, etc.. 

 

Nome em katakana  

Nome  

Data de nascimento Showa・Heisei           Ano            Mês       Dia 

Endereço 
 □ Mora com a criança, etc 

 

Pessoa que dá 
Consentimento 

Relação familiar 
com a criança, 

etc... 

 

Nome em katakana  

Nome  

Data de nascimento Showa・Heisei          Ano            Mês       Dia 

Endereço 
 □ Mora com a criança, etc 
 

Pessoa que dá 
Consentimento 

Relação familiar 
com a criança, etc.. 

 

Nome em katakana  

Nome  

Data de nascimento Showa・Heisei          Ano            Mês       Dia 

Endereço 
 □ Mora com a criança, etc 

 

Pessoa que dá 
Consentimento 

Relação familiar 
com a criança, etc.. 

 

Nome em katakana  

Nome  

Data de nascimento Showa・Heisei          Ano            Mês       Dia   

Endereço 
 □ Mora com a criança, etc 
 

Instruções para preenchimento 
1. A pessoa que consentir deve preencher seu nome. 
2. Se um representante preencher o formulário de consentimento, é necessária uma procuração da pessoa 

que consente. 
3. Se o endereço da pessoa que precisa enviar um consentimento estiver escrito no formulário de inscrição, 

etc., não será necessário escrever o endereço no formulário de consentimento. 
 4. Se o número de pessoas que precisam dar o consentimento for maior do que os espaços preparados 

neste documento, não use folha adicional, mas escreva fora dos quadros. 
 


