
Preencha o verso sem falta 

別記様式第１号（第５条関係） 

    

Ano Fiscal 2022 Requerimento para ingresso no Kids Club   
令和4年度 可児市キッズクラブ入室申請書 

                                     

  年
ano

  月
mês

  日
dia

 

Ilmo. Sr. Prefeito de Kani 

 
次の小学校校下のキッズクラブへ入室したいので申請します。 

Venho requerer o ingresso no Kids Club da escola primária abaixo: 

Endereço 

住所 
 Kani shi,  

Nome do requerente 

(responsável etc.) 

assinatura ou carimbo do 

requerente 
申請者氏名 （保護者等） 

自署又は記名押印 

 ㊞ 

Telefone residencial 
自宅電話番号        ―         ― 

 

ふ り が な Data de nascimento 
生年月日 

sexo 
性別 

Nome da escola 
小学校名 

série 
学年 Nome da criança 入室児童名 

Furigana   

ano     mês     dia 
    年       月      日 

M・F 

男 女 

 

    小学校 

 

  Série 

年 

 

(Ano letivo 

 2022) 

  

Telefone do pai 
父携帯 

  
Tel. da mãe 

母携帯 
  

Contato de 
Emergência (pessoas que 

possam atender durante o 
horário em que a criança estiver 

no Kids Club) 
緊急連絡先 

（入室時間中に必ず連絡の取れる方） 

第１希望 
Nome        (Relação:      ) Tel.:                  (casa/trabalho/celular) 
氏名             続柄        電話           （自宅 ・ 職場 ・ 携帯） 

第２希望 
Nome       (Relação:      ) Tel.:                  (casa/trabalho/celular) 
氏名             続柄        電話           （自宅 ・ 職場 ・ 携帯） 

Tipos 
de matrícula 

(Coloque ✔ na 

opção adequada) 
入室期間等 

（いずれかの□に✔して 

ください） 

□ matrícula para o ano 
inteiro (dias úteis) 
通年（平日のみ）     ano/    mês/     dia  até o     ano/    mês/     dia 

令和   年      月      日    令和  年       月      日 

 
(inclusive as férias de verão, inverno e primavera) 

□ matrícula para o ano 
inteiro (dias úteis e 
sábado) 

通年（平日及び土曜日） 

□ Ingresso somente 

  p/as férias prolongadas 
長期休暇期間のみの入室 

Circule o período que vai utilizar: 

 (primavera/abril  ,  verão , inverno ,  primavera/março ) 
  春休み４月           夏休み    冬休み        春休み3月 

Estado 
de saúde 

(preencha com precisão, 
na medida do possível) 

健康状態 

（可能な限り正確にご記入

ください） 

➀平熱Temperatura corpórea normal (     ℃) ※Como contramedida para doenças infecciosas, meça com precisão. 

➁A criança frequenta regularmente alguma instituição médica/especialista (Crayon, cuidado após a aula, etc? ・Sim     ・Não 
医療機関・専門機関（くれよん、放課後デイ等への通院、通所                                            有     無 

Caso sim: Nome do diagnóstico (                          )  Toma o remédio (・Sim     ・Não      ) 
有の場合 : 診断名 

         Hospital/Instituição médica (                                                             ) 
病院、施設名 

         Sintomas/estado (                                                                      ) 
症状、様子 

➂Tem alergia alimentar?  Não     Sim ※No momento oportuno, enviaremos o requerimento das providências para alergia alimentar 

食物アレルギー    無      有          

  

有の場合Caso afirmativo（対象物質:Alimentos que dão alergia:                        薬所持Leva remédio?:  Sim     Não 

（病状Estado do doente:                                                                                       ） 

➃Há algo que gostaria de informar ao Kids Club? Sobre a personalidade, procedimentos além da alergia alimentar. 

その他指導員に伝えること（児童の性格、食物アレルギー以外の必要な対応など） 

(                                                                                       ) 
                          

ポルトガル語版 



事務処理欄 （Não escrever nada nesta coluna） 

D
ados dos fam

iliares que residem
 com

 a criança (inclusive não sendo da fam
ília) 

入
室
児
童
以
外
の
同
一
住
所
家
族
（
世
帯
分
離
を
含
む
） 

N o m e (furigana)  
氏  名 (ふりがな) 

Relação 
続柄 

Data de 
nascimento 
生年月日 

Nome da empresa／Tel. do trabalho 

勤務先等名称・電話番号 

Horário de trabalho 

就労時間（主な勤務時間） 

 
  

 

（    ）  － 
  ：       ～     ：   

 

 
  

 

（    ）  －   ：       ～     ：    

 
  

 

（    ）  －   ：       ～     ：    

 
  

 

（    ）  －   ：       ～     ：    

 
  

 

（    ）  －   ：       ～     ：    

Abaixo  

de 

6 anos 

Nome/data de nascimento 

 

Nome da creche/ 

Nome do j d.de infância 

 
 

Ano         mês        dia   Ano         mês       dia 

   
Horário antecipado 

朝保育 
（7：30～7：59） 

Utilizará ・ Não utilizará 
利用する             利用しない 

(2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  sáb) 

Horário 
de entrada nos dias em 
que o cuidado é o dia 

todo 

入室時刻 

   ：       
Tempo (ou 

distância) que a 
criança leva para  
chegar em casa 

児童が下校に掛る 

時間又は距離 

 
min. 

分 

Horário prolongado 
延長保育 

（18：01～18：30） 

Utilizará ・ Não utilizará 
利用する          利用しない 

(2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  sáb) 

Horário 
de saída 
退室時刻 

   ：       
 

 

ｋｍ 
➀Tempo que leva do 
trabalho ao Kids)não 
incluir o tempo p/passar 
em algum outro lugar) 

職場からクラブまでの時間 

（経由時間含まず） 

Pai 
父 

          min. 
Mãe 

母 
          min. 

 ➁Tempo, fora o  

➀que precisa para  
passar noutro lugar. 
➀以外の考慮すべき 
経由時間・時間 

        min. 

Jd.infância・creche 

 
Outros (        ) 

 

1º idioma japonês , português , tagalog ,  inglês, outros（                          ） 

※Solicitamos às pessoas cujo 1º idioma não é o japonês, que preencham o quadro de「Entendimento da língua japonesa」abaixo: 
Entendimento da língua japonesa Criança 申請児 Pai 父 Mãe 母 （    ） 

Consegue se comunicar em japonês 日本語を話せる     
Consegue ler em hiragana e katakana 読める     
Consegue escrever em hiragana e katakana 書ける     
Consegue ler em kanji 漢字を読める     

 

Concordo com os seguintes pontos abaixo em relação a matrícula do Kids Club: 

・Concordo que as informações sobre o estado de saúde e desenvolvimento da criança, seja compartilhado com a creche, 

jardim de infância, escola primária, Divisão de Previdência Social, Divisão de Previdência Social aos Idosos, Divisão de 

Assistência à Puericultura, Divisão de Previdência Infantil (kodomoka), Divisão de Promoção da Saúde, Centro de Apoio 

ao Desenvolvimento Infantil – Crayon, Instituto de Pesquisas Educacionais e outras instituições correlacionadas (doravante, 

será mencionada como「 instituições correlacionadas」), e também que, caso haja necessidade, as instituições 

correlacionadas entrarão em contato com os pais para confirmação do estado de saúde e/ou crescimento/desenvolvimento 

da criança. 

・As informações sobre a situação familiar da criança (tais como o motivo por que necessita utilizar o Kids Club) poderá ser 

compartilhado com as instituições correlacionadas. 

・Os requisitos para ingresso no Kids Club serão investigados, tais como as informações acerca do trabalho/estudo dos 

pais, avós e familiares residentes com a criança, assim como averiguação da condição da doença ou ferimentos. 

・Os trâmites da matrícula na escola primária sejam concluídas antes do ingresso no Kids Club. 

・Caso as informações escritas na solicitação não sejam verdadeiras, a aprovação do ingresso poderá ser cancelada. 

・Quaisquer alterações nas informações, a Divisão de Previdência Infantil devem ser imediatamente notificada. 

・As fotos tiradas durante as atividades do Kids Club poderão ser postadas no boletim, home page, redes sociais, 

informativos e murais do Kids Club. Porém, caso haja motivo especial, assine o formulário de declaração dizendo que não 

concorda que as fotos sejam postadas. 

 

Concordo com os termo acima (escrever o nome) 

同意者署名 
 

 

リスト クラブＦａｘ 学校連絡 写真 システム 総括表 早朝 延長 

   可・否   可・否 可・否 


