保育利用申請書
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DOS CUIDADOS INFANTIS
Para Creche
申請日 Data
令和/Reiwa
Nome do Responsável
保護者氏名:
Escreva somente caso necessite dos cuidados infantis.
児童氏名
Nome da criança

ANO

MÊS

DIA

年

月

日

クラス年齢（○印をつけてください）
Circule a classe correspondente
0 歳児/0 ano
1 歳児/1 ano
2 歳児/2 anos
3 歳児/3 anos
4 歳児/4 anos
5 歳児/5 anos
0 歳児/0 ano
1 歳児/1 ano
2 歳児/2 anos
3 歳児/3 anos
4 歳児/4 anos
5 歳児/5 anos
0 歳児/0 ano
1 歳児/1 ano
2 歳児/2 anos
3 歳児/3 anos
4 歳児/4 anos
5 歳児/5 anos

保育を必要とする事由/Motivo pelo qual necessita dos cuidados infantis;
（circule o item correspondente ou escreva o motivo no campo abaixo）
父
母
父
母
Pai
Mãe
Pai
Mãe
医療従事者/Instituição médica
消防士/Bombeiro
警察官/Policial
介護士/Cuidador
※その他
父事由/Motivo (Pai)：
Outros motivos
母事由/Motivo (Mãe)：
※ Uso autorizado somente para Pais e Responsáveis que estão atuando para manter a função social, Pais solo que não
tem condições de faltar no trabalho, Pais que ambos não podem faltar no trabalho, Pais que necessitam dos cuidados
por motivos maiores que realmente necessitam dos cuidados infantis.
Assinale com um círculo os dias e escreva o horário necessário para os cuidados.
Pessoas que podem colaborar reduzindo o horário de cuidados com telework, mudança no horário de trabalho e
redução na carga de horária devem escrever sem falta o horário necessário dos cuidados.
保育利用時間
保育利用時間
チェック
日にち
チェック
日にち
Horário
que
irá
Horário que irá
Checar aqui
Data
Data
utilizar os cuidados Checar aqui
utilizar os cuidados
Exemplo:
〇

〇 de abril (seg.)

9:00～16:00

25 de abril (sáb)

18 de abril (sáb)

27 de abril (seg)

20 de abril (seg)

28 de abril (ter)

21 de abril (ter)

30 de abril (qui)

22 de abril (qua)

1 de maio (sex)

23 de abril (qui)

2 de maio (sáb)

24 de abril (sex)

