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O projeto "JUNTOS“ auxilia no retorno ao cotidiano.
Possui também um espaço de consulta e de
empréstimos de equipamentos.
～”Estamos Juntos” é o sentimento que une
todas as nacionalidades ～

novas informações dos jornais e da interneteObservações

▼

Os médicos ficam em 2 lugares listados abaixo.
Trazer a caderneta dos remédios que toma diariamente.
E necessário, pagar 30% do valor total , mas dependerá da sua renda e da sua situação de dano, Em alguns
casos a taxa pode variar. (E necessário a apresentacao de um documento de identidade,ZAIRYU CARD ou
carteira de motorist.)
▽CRUZ VERMELHA
ISHIGE SOGO TAIIKUKAN / das 8:00 às 11:00, das 16:00 às 18:00
GIKAIDO da prefeitura /8:00 às 10:00(a partir de 22 de setembro das 16:00 às 18:00)
▽KINU ISHIKAI(somente ferimentos leves)/das 10:00 às 17:00
▽Nos dias 24 e 25 haverá um intérprete no MITSUKAIDO SAKURA BYOIN.
informações:080 4792 4617
informações para pessoas que já possuem cadastro no SAKURABYOIN:080 4680 8571
*as pessoas que precisarem de intérprte favor procurar pela“MARINA‐san“
▽refeições gratuitas
sarão distribuídas refeições gratuitas no dia 22 a partir de17:00. Local estação de KITAMITSUKAIDO, NPO
Rescue Stock Yard. Cardápio comida chinesa (CHUKA DON,CHUKA SOUPA,SHIRATAMA DANGO)
Informações sobre empréstimo de
ferramentas e materiais de limpeza

A partir do dia 19, estamos emprestando os equipamentos
abaixo. Compartilhe!

•
•
•
•
•

Carretinhas
Lavadoras de alta pressão
Carrinho de mão
Diversas ferramentas para
auxiliar na limpeza
Etc
Emprestamos para qualquer pessoa, ligue ☎ ou nos visite.

Contato
Centro de Ajuda Mútua JUNTOS
(Administração: Ibaraki NPO Center Commons)

Tel: 090-6568-9930

(Representante) ☎
Horário de Atendimento: 10:00 às 16:30

Joso-shi, Mitsukaido, Morishitacho
4346-3
Joso Line, Estação Kita Mitsukaido
Estrada 357, perto de Coco’s

Informações
▼Quais são as diferenças entre HISAISHOMEI－SHO e RISAISHOUMEI－SHO?
Os dois documentos servem para comprovar que você foi vitima de desastre natural. Esses
documentos servem para obter algum tipo de auxilio posterior.
HISAISHOMEI－SHO, este certificado não serve para ressarcir danos materiais. Por exemplo, ele será
ultil para comprovação de dias parados no serviço.
RISAISHOUMEI－SHO, este certificado serve para comprovação do grau de danos materiais, como
danos na estrutura da casa e moveis. Após entregar este documneto, inspetores irão até o local
verificar os danos, e a real situação. Depois de feita a verificação será emitido os certificados
“ZENKAI” (Perda total), “DAIKIBO HANKAI” (Destruicao parcial em grande escala) “HANKAI”
(Destruição parcial).
Como obter HISAISHOMEI－SHO e RISAISHOMEI－SHO?
Podem ser requeridos na prefeituta de Joso e na sub prefeitura de Ishige, das 8:30 às 17:15. Estes
documentos deven ser solicitados o quanto antes, pois no momento a procura por estes documentos
esta grande, e podem levar mais de um mes para serem emitidas.
A posse destes documentos nao significa que a pessoa receberá algum tipo de ajuda financeira.
Quando acionar a seguradora para solicitar o pagamento do “KASAIHOKEN” (seguro de incendio) e
“MIMAIKIN” (ajuda financeira as vitimas) será necessário anexar os documentos de HISAISHOMEI－
SHO e RISAISHOMEI－SHO aos formulários do seguro. Estes documentos também serão necessários
para receber outras ajudas como, governo, trabalho, escolas entre outras..

Tópicos

O projeto 「JUNTOS」 está recrutando
voluntários para a execução das
atividades e operações.
（Entre em contato para maiores

informações）
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