
Instituições de assistência localizadas nos bairros da sua cidade 

Existem várias instituições de assistência nos bairros da sua cidade que podem ser consultadas. 
Se tiver alguma preocupação relacionada ao seu filho, você pode pedir orientações. 

Nome da instituição Público 
atendido 

Período e horário 
de atendimento 

Telefone Tradutor 

Conteúdo da consulta ou orientação 

Toyota-shi Kodomo Hattatsu 

Center(Centro de 

desenvolvimento da Criança 

de Toyota) 

Menores de 18 

anos da cidade 

de Toyota e 

Miyoshi e seus 

pais ou 

responsáveis 

Seg.-Sex. 

8:30-17:15 

(exceto feriados) 

(0565)32-8981 Não disponível 

Orientações, consulta e terapia sobre desenvolvimento da criança 

Toyota-shi Kodomo Katei-ka 

(Divisão: Infantil e Familiar) 

Moradores da 

cidade de 

Toyota 

Seg.-Sex. 

8:30-17:15 

(exceto feriados) 

(0565)34-6636 Se o tradutor estiver 

disponível quando 

solicitado (idiomas: 

português, inglês, 

espanhol) 

Tradutor de libras 

disponível 

Assistências financeiras para criança e para famílias constituídas por mãe solteira e filho, 

emissão da carteirinha da mãe, avaliação de saúde da gestante e da criança, etc.. 

Toyota-shi Chiiki Hoken-ka 

(Divisão: Saúde Local) 

 

Moradores da 

cidade de 

Toyota 

Seg.-Sex. 

8:30-17:15 

(exceto feriados) 

(0565)34-6627 Se o tradutor estiver 

disponível quando 

solicitado (idiomas: 

português, inglês, 

espanhol) 

Tradutor de libras 

disponível 

Orientações sobre gravidez, parto, criação e educação dos filhos. Visitas às famílias e 

cursos de apoio à criação e educação dos filhos, etc..   

Toyota-shi Hoiku-ka 

(Divisão: Gerenciamento de 

Creches e Jardins de Infância) 

Moradores da 

cidade de 

Toyota 

Seg.-Sex. 

8:30-17:15 

(exceto feriados) 

(0565)34-6809 Se o tradutor estiver 

disponível quando 

solicitado (idiomas: 

português, inglês, 



 

espanhol) 

Tradutor de libras 

disponível 

Assuntos relacionados ao Jardim de infância 

Toyota Kosodate Sougou 

Shien Center 

(Toyota Centro de Apoio à 

Educação Infantil) 

Para quem está 

criando e 

educando seus 

filhos 

Seg. Qua.-Dom. 

10：00-18：00 

(0565)37-7071 Não disponível 

Assuntos relacionados à criação e educação dos filhos 

Toyota-shi Seishonen Soudan 

Center(PALC Toyota) 

Centro Municipal de 

Consultoria para Jovens 

 

Crianças 

matriculadas em 

escolas a partir 

do shogakko 

(Fundamental ) 

até jovens de  

20 anos, pais ou 

responsáveis 

Seg.-Sab. 

9:00-17:00 

(0565)33-9955 Não disponível 

Falta às aulas, delinquência juvenil, relacionamentos de amizade, educação com apoio 

especial, desenvolvimento da criança, orientação no caso de preocupação sobre a 

entrada nas escolas: Shogakko e Chugakko (Fundamental 1 e 2), etc.. 

Aichi-ken Toyota-Kamo Jidou 

Shougaisha Soudan Center 

(Toyota-Kamo Centro de 

Aconselhamento à Crianças 

Deficientes de Aichi) 

Menores de 18 

anos e seus pais 

ou responsáveis 

Seg.-Sex. 

8:45-17:30 

(exceto feriados) 

(0565)33-2211 Não disponível 

Aconselhamento sobre a criação e educação dos filhos, avaliação para a emissão da 

Caderneta de Terapia (Ryouiku techo) 

Toyota-shi Shougai Fukushi-ka 

(Divisão: Bem-estar do 

Deficiente) 

Moradores da 

cidade de 

Toyota 

Seg.-Sex. 

8:30-17:15 

(exceto feriados) 

(0565)34-6751 Se o tradutor estiver 

disponível quando 

solicitado (idiomas: 

português, inglês, 

espanhol) 

Orientações sobre o sistema de benefícios , inscrição, emissão, etc. 


