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BALCÃO DE CONSULTAS PARA ESTRANGEIROS
O ATENDIMENTO DE CONSULTAS SÃO REALIZADOS NO BALCÃO DIRETAMENTE, POR TELEFONE , VIA
MENSAGEM DIRETA PELO CELULAR E VIDEO CALL(os endereços para consulta via mensagem e video call
abaixo) *Atenção, em consulta via video call, pode haver problemas na conexão ou da linha estar ocupada no
momento. Assim que possível retornaremos a ligação , caso não haja possibilidade de retorno nesse mesmo dia,
solicitamos que entrem em contato novamente*(O endereço para consulta via video ou mensagem esta abaixo)

LOCAL：Prefeitura de Soja Jinken Machizukuri Ka (2F)

TEL

：0866-92-8242

VIDEO CALL：tabunka01@icloud.com（Por・Eng・Esp）tabunka02@icloud.com（Chi）
MENSAGEM：tabunka01@icloud.com（Por・Eng・Esp）tabunka02@icloud.com（Chi）
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DIAS ÚTEIS 8:30 AS 17:15
※

Hor. Func.

：Dias Úteis 8：30～17：15（Sab,Dom e feirados）
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DATA

HOSPITAIS

(DOMINGOS & FERIADOS)

GERAL
10 月 03 日

10 月 10 日

10 月 17 日

10 月 24 日

10 月 31 日

11 月 03 日

ESPECIALISTA

Harada Seikeigekka

Watanabe Byoin

Iide-tel94-8881

Makabe-tel92-7222

Miyashita Byoin

Shiotsuka Clinic

Makabe-tel95-2860

Kanaido-tel90-0055

Yakishiji Byoin

Koura Seikeigekka

Chuo1-tel93-6555

Chuo6Cho-tel90-2020

Tomono Byoin

Asano Clinic

Tombara-tel92-8822

Chuo2Cho-tel93-8808

Nagano Byoin

Sugyu Clinic

Soja2Cho-tel92-2361

Misu-tel92-0252

Morishita Byoin

Sumida Byoin

Ekimae1Cho-tel92-0591

Chuo3Cho-tel93-1288

DATA

HOSPITAIS

10 月 01 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

10 月 06 日

Watanabe Byoin-Makabe-TEL92-7222

10 月 08 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

10 月 13 日

Sumida Byoin-Chuo3-TEL93-1288

10 月 15 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

10 月 20 日

Pakku Togo Clinic-Ekimae2-TEL92-3661

10 月 22 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

10 月 27 日

Izumi Clinic-Kodera-TEL94-5050

10 月 29 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

11 月 05 日

Nagano Byoin-Soja2Cho-TEL92-2361

INSTITUIÇÕES MÉDICAS
MORISHITA BYOIN

Consultas Pediátricas Noturnas por Telefone

Ekimae 1Chome Tel.92-0591

Seg. a Sex.-19:00 as 08:00 am.

YAKUSHIJI JIKEI

Sab., Dom., Feriados 18:00 as 08:00 am

Soja 1Chome Tel.92-0146

#8000
Antes de se ir a qualquer Instituição Médica, procure se
informar sobre o horário de atendimento , explique
sobre o seu problema e confirme se poderá passar por

DATA

CLÍNICAS DENTÁRIAS

uma consulta. Em casos de emergências pediátrica, a
consulta será feita por clínicos gerais

10 月 03 日

Kibiji Shika-Ekinan2Cho-tel94-8226

10 月 10 日

Yoshii Shika–Soja1Cho-tel92-5370

10 月 24 日

Akiyama Dai2–Tombara-tel94-4777

10 月 31 日

Omura Shika-Chuo1Cho-tel93-5576

11 月 07 日

Kameyama Shika-Soja1Cho-tel92-8020
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DOAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS CRIANÇAS DO PAÍS
GUÍNEA BISSAU.
Atenção a Prefeitura está realizando uma campanha de doação de materiais
escolares para o país do Guinea Bissau. Caso você tenha em sua casa materiais
escolares que já não utilizam, ou mesmo que seus filhos não usam, solicitamos que
possam serem doados as crianças do país africano. Os materiais serão recolhidos até
o dia 29 de Outubro na recepção da Prefeitura de Soja e suas sucursuais.
Lembrando que os materias que podemos receber são cadernos, lápis de cor,
canetinhas coloridas, borrachas, apontadores, estojos, etc(não serão aceitos
utensílios que não são de uso escolar. *roupas, uniformes, sapatos não serão aceitos)
A caixa para depósito dos utensílios está colocada na recepção da prefeitura.
Contamos com a colaboração de todos que puderem contribuir. Desde já os nossos
mais profundos agradecimentos.

LEMBRETE IMPORTANTE
Para as pessoas que tem interesse de utilizar os serviços de creches
municipais e os Jds da Infância municipais , o período de inscrição se inicia
no mês de novembro do dia 04 até o dia 30, Para maiores detalhes fiquem
atentos na próxima edição desse boletim.
JÁ PENSOU NA POSSIBILIDADE DE ADOTAR UMA CRIANÇA NO
JAPÃO?

Os Centros de Consultas Infantis da Seção de Assistência Social a
Criança, oferece diversos programas para quem tem o desejo de adotar uma
criança. Existem diversas atividades de adoção as crianças como a oficial,
ou apenas até se cumprir a maioridade, ou mesmo apenas por curto prazo,
como levar a criança para a casa para poderem usufruir de uma família
nas férias escolares de verão ou de inverno. Para cada tipo de programa
existem os procedimentos necessários e os requisitos básicos são como ter
uma família harmoniosa, condição financeira estável, boa saúde física e
mental. Existem cerca de 47000 crianças em todo país a espera de uma
adoção. E essas crianças por motivos diversos estão nessa condição a espera
de um lar.Para quem quiser maiores informações sobre como adotar, entre
em contato com o Kurashiki Jido Soudan Jo Kodomo Yougo Ka.
Tel (086)421-0991
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As aulas de japonês na PREFEITURA DE SOJA são realizadas todos os domingos
gratuitamente das 09:30 as 11:30hs. No total serão 30 aulas durante todo o ano fiscal.
Devido a pandemia as aulas não estão sendo presenciais e sim online. Todos que tiverem
interesse em participar devem se inscrever através do perfil da prefeitura no facebook, e no
ato receberão o código de acesso para participar as aulas que podem serem acompanhadas
via telefone celular ou computador. Todas nossas aulas são direcionadas a temas do
cotidiano, ou seja em cada aula um tema diferente a ser aplicado.
A participação é gratuita e as inscrições estão abertas.
Maiores informações
Balcão de consultas para estrangeiros na prefeitura ou pelo tel. 92-8242.

CONSULTAS COM ADVOGADOS JAPONESES GRATUITO
Todos os meses é realizado na prefeitura, consultas gratuitas com advogados japoneses.Lembramos
que esse serviço é por meio de reservas, e o advogado que atenderá será em japonês.As próximas
consultas serão nos dias 10 e 17 de Novembro, e as reservas serão recebidas a partir do dia 15 de
Outubro. Podem ser feitas por telefone ou pessoalmente. Prefeitura de Soja 2º.andar Jinken Machizukuri
Ka ou pelo telefone 0866-92-8253

CONSULTAS sobre aposentadoria japonesa GRATUITO
Todos os meses é realizado na prefeitura , consultas gratuitas sobre a previdência japonesa(Kokumin ou
Kousei Nenkin).Este serviço é realizado por meio de reservas.Para esse mês acontece no dia 28 de
Outubro, e as reservas podem ser feitas até o dia 27 de Outubro.
O atendimento é das 09:30 as 12:30hrs, no Sogo Fukushi Center em Soja.
Maiores informações Kurashiki Higashi Nenkin Jimusho tel 086-423-6150

