
印

No próximo ano fiscal

(                  Shogakko              série)

ano mês dia

年 月 日

ano mês dia

年 月 日

ano mês dia

年 月 日

ano mês dia

年 月 日

ano mês dia

年 月 日

Assinatura do Responsável: (Carimbo)

Assinatura do Responsável: (Carimbo)

教育委員会使用欄 (Para o uso do Comitê Educacional)

  Com relação às informações pessoais do aluno, concordo com a troca de informações entre o Hokago Jido

Kurabu  e a Escola Primária.

  No caso de eu não comprir as regras acima, a criança não poderá usar o KURABU  e eu não farei nenhuma

reclamação com relação a isto.

Sim  /  Não

　　　　ano(年)　　 　mês(月)　　　 dia(日)
Estado de saúde

 da criança
Bom ・ Mau

Doenças

 no passado

TERMO DE COMPROMISSO (誓約書)

CONSENTIMENTO (同意書)

 (2) Eu, prontamente, irei buscar a criança caso receba um comunicado avisando que não é possível cuidar da

criança no KURABU  devido ao fato dela não estar bem de saúde, ter sofrido algum ferimento, etc.

Motivo concreto

para a solicitação

Pessoas que

moram junto com

a Criança

Data que deseja

 iniciar o uso

 (1) Eu, certamente, irei pagar a taxa do Hokago Jido Kurabu  até a data do vencimento.

 (3) No caso de eu não satisfizer mais os requisitos de uso do Hokago Jido Kurabu , eu prontamente entregarei o

formulário de "Cancelamento de Uso" e pararei de usar o serviço.

Tipo de Plano

（marque com ○）
⑤ Férias de primavera, verão

      e inverno (exceto sábados)

③ Somente nas férias de verão

      (exceto sábados)

Horário que

irá buscar
Contato

（Detalhar o máximo possível）

様式第１号（第７条関係）

（美濃加茂市放課後児童クラブ利用申請書）

Formulário de Inscrição para o Uso da Sala para o Cuidado da

Criança Pós-Aula (Hokago Jido Kurabu)   do Município de Minokamo

ポルトガル語 Português

Ao Comitê Educacional da Cidade de Minokamo Data  _______ano(年)_______mês(月)_______dia(日)

Requisito o uso do (nome da escola)_________________________ Hokago Jidou Kurabu , anexando os devidos documentos.

Endereço

(carimbo)

Telefone

④  Somente nas férias de verão

      (incluindo sábados)

① Ano inteiro

(exceto sábados)

Minokamo-Shi

Nome do Responsável

N o m e Relação

Data de nascimento

Nome da

Criança

Uso nas férias

de verão

Hor. RegressoData de Nascimento

ano(年)      mês(月)       dia(日)

Mas

・
Fem

Uso nas férias

de verão

Sim  /  Não

② Ano inteiro

    (incluindo sábados)

Ocupação

⑥ Férias de primavera, verão

     e inverno (incluindo sábados)

Nome da

Escola

 e Série

Pessoa que irá

buscar a criança

Cuidados a tomar

com a saúde e o

dia-a-dia da criança

Atual  （           　série              　turma）

Relaçã

o

受付日 前年度 口振登録 入力日 減 免 兄弟
姉妹

確 認 確 認 ２ クラブ連絡 可否 保護者

有・無
有・無

有･無
入室

・
待機

有・無


