
第２子以降の満３歳未満のお子さんを家庭で保育する世帯に手当を支給します！
Forneceremos subsídio às famílias com 2.º e subsequentes filhos menores de 3 anos completos!

Criança-alvo
２o e subsequente filhos da família com idade inferior aos 3 anos completos que não estão ingressados em creche 
ou instituição de assistência à infância.
Valor do pagamento
Será pago o valor mensal de １０．０００ ienes por cada criança-alvo.
Pessoa qualificada para o pagamento①（Deve-se enquadrar em todos os requisitos abaixo）.
□Criança-alvo de ０ano（após ８semanas do nascimento）ou ２anos.
□Famílias que não estão recebendo o subsídio de licença parental.
□Renda familiar anual inferior ao equivalente de ３,６milhões de ienes.
Pessoa qualificada para o pagamento②
□Criança-alvo de １ano.
Para as crianças de １ano, não há restrição com a renda familiar e 
independentemente da família estar recebendo o subsídio de licença 
parental, será qualificado para o pagamento.

※Creche ou instituições são Creche・Nintei Kodomo En・Projeto de Pequeno Porte de Assistência Infantil・Pré-escola.
Criança-alvo que utiliza locais de assistência infantil não licenciadas, poderão receber o subsídio.
※Será pago à aquele que recebe o Subsídio Infantil, etc. da criança-alvo. Caso aquele que recebe o Subsídio Infantil, etc. da 
criança-alvo não esteja morando junto, este subsídio será pago ao cuidador que está morando junto da criança-alvo. (Caso se 
enquadrar em pessoa qualificada para pagamento ②, será elegível para o pagamento mesmo que não esteja recebendo o subsídio 
infantil, etc. devido ao excesso de renda.) 
※Aqueles que estão protegidos pela Lei de Proteção da Subsistência não serão qualificados.

Para receber o Subsídio de Assistência Infantil Domiciliar, é necessário o requerimento

O formulário de requerimento está disponível pelo site da prefeitura e no Setor Infantil e Familiar 
（Guichê 7 da prefeitura municipal）. Aceitamos o requerimento a qualquer momento.

Para acessar a homepage da Cidade → 

Após a avaliação dos documentos entregues, a notificação da aprovação ou negação, será enviada 
no início do mês que deseja começar a receber o subsídio. Se aprovado, o subsídio será fornecido 
até que não se enquadre mais nos requisitos.

Prestar atenção ao período de inscrição, pois a data de início do pagamento será no mês 
seguinte à inscrição.

O subsídio será pago por pagamento composto, ３ vezes ao ano
Pagt. de Jun.…ref. Jan.～Abr. Pagt. de Out.…ref. Mai.～Ago. Pagt. de Fev.…ref. Set.～Dez.

Em caso de dúvidas, por favor, nos contatar.

O que precisará para se inscrever,
① Uma cópia do cartão do seguro de saúde do pai e da mãe.
② Uma cópia da caderneta bancária(a mesma conta que recebe o subsídio infantil) , na cópia deverá constar o n.º da conta, nome do titular, etc.
※Caso tenha se mudado recentemente para a Cidade de Echizen, documentos adicionais poderão ser solicitados.

O mês de pagamento é determinado pela idade 
a partir do dia 1.º.
（Ex.）Criança nascida em 2/10/2021
→Poderá ser certificada a partir de novembro 
de 2022, fazer a inscrição até o fim de outubro 
de 2022.
（Ex. 2）Criança nascida em 1.º/10/ 2021
→Poderá ser certificada a partir de outubro 
de 2022, fazer a inscrição até o fim de 
setembro.

Subsídio de Assistência Infantil Domiciliar do Município de Echizen
越前市在宅育児応援手当 

[Para contato]    Prefeitura municipal de Echizen
               Setor Infantil e Familiar

(Kodomo Kateika Guichê７ prefeitura municipal)

TEL ： ０７７８－２２－３００６


