
＜ポルトガル語＞

<Portugués>
申請される保護者の皆様へ

Aos pais que realizam o requerimento.
小山市教育委員会

Secretaria de Educação de Oyama

就学援助費を申請するうえで大切ですので、よく読み、制度の趣旨をご理解ください。

○就学援助制度とは・・・ Em que consiste o Sistema de ajuda escolar…

【就学援助　交付の対象者（小山市就学援助費交付規則）】

　Por favor leia com atenção para que assim compreenda a finalidade desta ajuda, que é muito importante
para solicitar a ajuda.

　経済的理由のため就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して学用品等の一

部、学校給食費を援助することにより、義務教育を円滑に実施することを目的としていま

す。
　Este sistema tem como objetivo ajudar aos pais que tem filhos na idade escolar e possuem
dificuldades financeiras que impede que seus filhos ingressem à escola, dando uma ajuda económica
para pagar uma parte das despesas geradas na compra do material escolar, almoço escolar, para que
assim, a criança possa receber uma educação escolar.

就学援助制度のお知らせ
INFORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE AJUDA ESCOLAR

第２条

Artigo 2

○申請の際には・・・ Para realizar o requerimento.
①申請書を提出していただきます。 Deve apresentar o requerimento.

・

②所得調査があります。 Pesquisa da renda.
・

　O formulário de requerimento serve também como documento de consentimento de dita

現在の家族構成・生活状況（給料・養育費等の収入額、家賃、疾病の状況）を申告して

ください。
　Deve declarar sua atual composição familiar, condições de vida (Salário e outros rendimentos,
valor do aluguel, enfermidades).

申請書が同意書を兼ねており、それに基づいて教育委員会が市民税課で昨年１年間の所

得を確認します。

　援助費の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する児童又は生徒の保

護者で、生活保護法第６条２項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に経

済的に困窮しているものとして教育委員会の認定を受けたものとする。
【Pessoas que podem receber esta ajuda (Normas do município de Oyama para o pagamento da ajuda
escolar)】

　As pessoas que podem receber esta ajuda são os pais de alunos ou estudantes que
moram na nossa cidade e a Secretaria de Educação de Oyama tenha comprovado que
dita família possue problemas financeiros que corresponde à cláusula segunda do
artigo 2o. da Legislação de ajuda social.



・

③担当民生委員さんが家庭での生活状況をお伺いします。

・

・申請書の申告内容、その他家庭の状況を確認させていただきます。

（民生委員さんには秘密を守る義務があります。）

担当民生委員名

　O membro da comissão a cargo confirmará o conteúdo do requerimento, condições da família.
　(O membro da comissão do bem-estar social tem o dever de manter sigilo.)

　O membro da comissão do bem-estar público visitará sua residência para realizar uma pesquisa da
sua atual condição de vida.

担当民生委員さんがご自宅を訪問します。担当の民生委員さんがどなたになるのか、学

校で確認し、連絡を取れるようにしてください。
　O membro da comissão do bem-estar público visitará sua residência. Peça infórmação na escola
respeito à pessoa da comissão para que seja possível manter uma entrevista com a mesma.

pesquisa. A Secretaria de Educação realizará a pesquisa da sua renda anual no departamento de
assuntos fiscais da prefeitura.

祖父母と同居しているなど別世帯であっても、一緒に生活している場合は、祖父母の所

得も確認します。
　A família que mora junto com os avôs no mesmo endereço, mesmo que a família estiver
registrada   na prefeitura como família independente, será realizada a pesquisa da renda dos
mesmos.

民

Um responsável memblo da comissão do custo.

※

※

　A falta de colaboração durante a pesquisa poderá dificultar a aprovação da ajuda escolar.

○援助される内容 Detalhe da ajuda a receber.
①学用品費、通学用品費 Despesas para a compra de material escolar, material para ir à escola.
②新入学学用品費　（新小学校１年、新中学校１年で４月１日付認定者のみ）

③修学旅行費 Despesas da viagem escolar do último año de estudo.
④校外活動費 Despesas das atividades fora do estabelecimento escolar.
⑤学校給食費 Despesas do almoço escolar.

　Despesas para a compra de material escolar para os novos alunos (Alunos cujos nomes estão na
lista de alunos que ingressarão ao 1o. ano tanto da primária como do ginásio, no dia 1o. de abril).

　教育委員会が申請されたご家庭の生活困窮の程度を総合的に判断し、就学援助費を支給

するか否かの決定をします。
　A Secretaria de Educação realizará um análise geral das necessidades financeiras da família que
solicitou a ajuda escolar para depois decidir a aprovação da mesma.

　認定審査にかかわる調査にご協力していただけないと、就学援助の認定ができない場合

があります。

～学校で申請に必要な書類をそろえて、教育委員会に申請します。～

 A escola recepcionará os documentos necessários para entrega-lo à Secretaria de Educação.



⑥医療費　（学校病に限る）

※

○援助費の支給方法 Maneira de receber o dinheiro da ajuda.

○ご注意 Atenção.
・経済状況が好転し援助を受ける必要がなくなったときは学校に申し出てください。援助の

取消の手続きを行います。
　Melhorando sua situação financeira e não for necessário continuar recebendo esta ajuda, deve

　O valor da ajuda a receber é definido todos os anos, de acordo ao valor estipulado pelo governo.
Esto não significa que a pessoa receberá o valor total das despesas escolares, portanto, solicitamos
realizar o pagamento conforme a cobrança que efetua a escola.

　学校長へ委任をいただき、小山市から学校長の口座に振り込みます。援助費の受け取り方

は各学校に確認してください。
　Deve outorgar uma procuração ao diretor da respectiva escola, assim, a prefeitura de Oyama
depositará o dinheiro na conta bancária do diretor. Peça informação na respectiva escola sobre a
maneira de receber este dinheiro depositado.

　Despesas médicas. (Apenas para tratamento de enfermidades detectadas no exame médico
efetuado na escola)

　援助対象となる支給額は、毎年度、国の要保護就学援助費を準用し決定しています。学

校集金の全額が援助されるわけではありませんので、学校の指示により納めてください。

・

※　内容についてわからないことがありましたら、お問い合わせください。

　Para maiores informações, entre em contato conosco.

問い合わせ先　小山市教育委員会　　学校教育課学務係　　℡　２２－９６３２

Informaçãoes.

　A ajuda será cancelada caso a pessoa tenha cobrado esta ajuda de maneira fraudulenta. Neste caso,
a prefeitura de Oyama obrigará a devolução total ou parcial da mesma.

Oyamashi Kyouiku Iinkai  Gakkou Kyouiku-ka, Gakumu-gakari.
(Secretaria de Educação de Oyama, Departamento de Educação)

declarar à escola. Assim, será realizado o cancelamento da mesma.

偽り等で不正に援助費を受給していたときは援助を取消します。その際は、小山市が交付

した援助費の全部又は一部を返還していただきます。
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