Edição de abril, 2018.

O Gakudou Club é administrado pelo Setor de Aprendizado ao Longo da Vida
(Shougai Gakushu Ka) da Prefeitura de Okaya
Telefone: 0266-23-4811

１

O que é o Gakudou Club (Gakudou Kurabu)?

É um [Serviço Pago] que abriga (cuida de) crianças de famílias cujo os pais trabalham durante o período durno.

２

Quais crianças podem ser matriculadas?

（１）Alunos da 1° à 6° série de Escolas de Ensino Fundamental Shougakkou da Cidade de Okaya.

３

Datas e horários de funcionamento do Gakudou Club.
Datas de Funcionamento

Horários de Funcionamento

Datas em que a criança
vai à escola.

Funciona nas datas em que a escola também
funciona.

Do término das aulas às 18:45.

Datas em que a criança
não vai à escola.

Funciona nos períodos de Férias de Verão,
Férias de Ano Novo e Férias de Primavera.

Das 7:45 às 18:45.

Além das férias de longo período como Férias de Verão, há datas em que a escola folga de forma independente [Folga
Escolar Planejada]. Confirme com uma Professora do Gakudou Club se haverá ou não funcionamento na data em questão.

４

Folgas do Gakudou Club.

（１）O Gakudou Club folga Domingos, Feriados Nacionais, Período das Férias de Obon(De 13 de Agosto à
16 de Agosto.) e Período de Férias de Ano Novo (De 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.).
（２）O Gakudou Club folga nas datas de Cerimônia de Início Escolar e Cerimônia de Graduação Escolar.

５

Tarifas de Utilização.

As tarifas de utilização se dispõe conforme a tabela abaixo. Dia 27 de cada mês é a data oficial de efetuação do
débito bancário automático. Caso não possua uma conta bancária, será enviado o [Boleto de Cobrança para
Pagamento]. Utilize o mesmo para pagar em dinheiro na Prefeitura de Okaya ou Agências Bancárias.
(Observação e Exemplo: A Tarifa de Utilização referente ao utilizado no mês de abril será cobrada através de
débito bancário automático no dia 27 de maio.)
●Tabela Tarifária (Divide-se em 6 valores, de acordo com o valor do imposto de cada família.).
Datas em que a escola

Datas em que a escola

funciona (Valor Mensal.).

folga (Valor Diário.).

Divisão Descritiva
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Famílias inscritas no Sistema de Subsídio
Cotidiano (Seikatsu Hogo).
Famílias com isenção total do Imposto
Residencial Municipal.
Famílias de Mãe ou Pai solteiro com isenção
total do Imposto Residencial Municipal.
Famílias com isenção parcial do Imposto
Residencial Municipal.
Famílias de Mãe ou Pai solteiro com isenção
parcial do Imposto Residencial Municipal.
Famílias com tributação de Imposto
Residencial Municipal.

0 ienes

0 ienes

900 ienes

600 ienes

0 ienes

0 ienes

2,300 ienes

600 ienes

2,000 ienes

600 ienes

3,500 ienes

600 ienes

A maioria das famílias enquadram-se na divisão descritiva [6°]. A tarifa referente a irmã(o) matriculado e frequentando ao
mesmo tempo é equivalente a metade do valor tabelado. Não é possível utilizar o Gakudou Club caso haja pendências.

６

Sobre Notificações.
É necessária a notificação ao Gakudou Club nos seguintes casos.
（１）Em casos de cancelamento do Gakudou Club ou caso não vá utilizar por um curto período de tempo.
（２）Em casos de mudança de endereço.
（３）Em casos de mudança de local de trabalho.

７

Sobre Avisos.
（１）Em casos de saída antecipada ou falta na escola por motivos de saúde ou outros. Preencha o [Formulário
de Notificação de Falta ao Gakudou Club (Gakudou Kurabu Kesseki Todoke)] ou relate escrevendo no
[Caderno de Notificações Escolares (Renrakucho)], entregando ao(a) Professor(a) ou diretamente ao
Gakudou club. É possível notificar também por telefone.
※É obrigatória a notificação em casos de falta ao Gakudou Club.

８

Sobre Necessários.
（１）Necessários a serem deixados no Gakudou Club.
・Sapato Interno (Uwabaki). (Será utilizado dentro da quadra poliesportiva.)
・Trocas de Roupa (Kigae). (Será utilizado em caso de necessidade de troca.)
（２）Providencie Marmita com o alimento a ser ingerido (Obentou), Garrafa Térmica com chá ou água
(Suitou) e Guloseimas (Oyatsu) em caso de datas em que não há alimentação escolar.
※Favor inserir o nome da criança em todos os objetos.
（３）Notifique SEM FALTA caso a criança possua algum tipo de alergia.

９

Sobre [Guloseimas (Oyatsu)].
（１）Os gastos com guloseimas são [Por conta da família]. São produtos Industrializados e Pré-fabricados
levando-se em consideração a higiêne e segurança. O valor mensal das guloseimas é de 300 ienes.

１０

Sobre a inscrição no Seguro para Acidentes.

（１）É necessária a inscrição no [Seguro para Acidentes] para assegurar em casos de ferimentos e acidentes, de
maneira geral, dentro do Gakudou Club.
O valor anual do seguro é de 800 ienes por criança. A taxa de transação bancária é de 100 ienes por
transação. O valor total anual é a soma destes 2 valores que resulta no valor de 900 ienes por cada ano.
A inscrição no Seguro de Acidentes é obrigatória.

１１

Sobre a Saída.

（１）O funcionamento do Gakudou Club é até as 18:45. Favor buscar sua criança até este horário. Pode ser
solicitado o impedimento de utilização e cancelamento do Gakudou Club em casos de contínuos
desrespeitos a esta regra.
（２）Nas datas em que a escola funciona, busque sua criança no Gakudou Club.
Nas datas em que a escola não funciona (Férias de Longo Período, Sábados, Folgas Trocadas, Folgas
Planejadas), traga e busque sua criança no Gakudou club.

１２

Em casos de mudança, retorno ao país de origem, etc, favor notificar através do Formulário de
Alterações (Henkou Todoke) ou Formulário de Cancelamento (Taisho Todoke).

