
Suporte aos pais e crianças

◆A merenda do shōgakko e chūgakko será gratuito 

1 Alvo

Alunos do ensino fundamental das escolas municipais “shōgakko e chūgakko”. 

2 Período

A partir do momento que voltar a refeição da escola até setembro.

＜Encarregado：Secretaria da Educação – Assuntos gerais TEL：0564-23-6863＞

◆A refeição das creches públicas e particulares será gratuita

A refeição das crianças de 3 a 5 anos será gratuita.

1 Período

A partir do mês seguinte em que for cancelado o estado de emergência até setembro.

（Ex: Se o estado de emergência for cancelado em maio, a refeição será gratuita de

junho até setembro）

2 Creches alvo

・Hoikuen público: 35 locais

・Kodomoen público: 3 locais

・Hoikuen particular: 18 locais

・ Youtien ou Kodomoen particular que crianças residentes em Okazaki

frequentam.

3 Não há necessidade de fazer nenhum procedimento na creche.

＜Encarregado：Seção de Creches TEL：0564-23-6144＞

◆Preparação para sistema de aulas online enquanto as escolas estiverem fechadas

1 Iniciaremos os estudos com software de aprendizado online

2 Iniciaremos o site “Okazakids Manabi no Ouen”(Aprendizado das Okazakids)

Serão distribuidos videos educativos （ Site do portal educativo

http://www.oklab.ed.jp/weblog/）

＜Encarregado: Secretaria da educação - Assuntos gerais TEL:0564-23-7959＞

http://www.oklab.ed.jp/weblog/


◆Cuidados contra infecções em escolas públicas “shōgakko e chūgakko” 

1 Os professores trabalharão em casa

2 Os professores irão utilizar escudos faciais que eles mesmo fizeram

3 Serão distribuídas máscaras para as crianças que esquecerem

＜Encarregado：Secretaria da educação – Assuntos gerias TEL：0564-23-6622＞

◆Suporte para empresas (Assistência financeira)

【Suporte da província e da prefeitura】

1 Conteúdo

Será fornecido um auxílio para as pequenas e médias empresas que atenderam ao

pedido de fechamento ou redução do horário de funcionamento feito pelo

governo.

2 Alvos

Pequenas e médias empresas que colaboraram com o fechamento ou redução de

horário de funcionamento e se encaixam nos 4 itens abaixo.

① Possui um escritório dentro da província

② Pequenas e médias empresas ou autônomos

③ Se encaixam nos tipos de serviços definidos pela província

④ Reduziu o horário de funcionamento

（Pedimos que o horário de funcionamento seja entre 5:00~20:00）

3 Valor do auxílio

500.000 ienes（Por empresa）

【Ajudas da prefeitura】

1 Alvo

Pequenas e médias empresas de Okazaki que se encaixam nos serviços definidos

pela província, mas não puderam receber o auxílio de 500.000 ienes e colaboraram

com o fechamento do estabelecimento ou redução do horário de funcionamento entre

25 de abril e 6 de maio.

2 Valor do auxílio

250.000 ienes（Por empresa）

＜Encarregado：Seção de Turismo TEL：0564-23-6978＞



Assistência do dia-a-dia

◆Redução dos custos básicos de água

1 Conteúdo

Redução dos custos básicos de água em 80%

2 Período de redução

6 Meses（3 Cobranças a partir de julho de 2020）

＜Encarregado: Seção de água e esgoto – seção admnistrativa TEL:0564-23-7559＞

◆Ajuda fincanceira do governo（100.000 ienes por pessoa）

1 Período do fornecimento

・Foi estabilizado um call center no dia 24 de abril (Sexte-feira)（0564-23-6911）

・Está planejado para serem enviados os formulários e serem efetuados as

recepções devidamente.

＜Encarregado: Central do projeto de auxílio financeiro TEL:0564-23-7594＞


