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Figura do ciclo de vida

*

Período da
infância

Período da
primeira infância

Período da
adolescência

Período da terceira
idade
aproximadamente de 65 anos

Período do adulto

aproximadamente de 15 anos até
a primeira metade dos 20 anos

aproximadamente de
6 a 14 anos

aproximadamente até 5 anos

As idades são apresentadas somente como uma referência, não sendo algo para fixar
as pessoas alvos a estas apresentações.
Há locais também onde são utilizadas as abreviações nas indicações.

aproximadamente a partir da segunda
metade dos 20 anos até 64 anos

ou acima

Aperfeiçoamento da

educação infantil
Pré-escola

Aperfeiçoamento do
apoio à vida cotidiana

▶ Promoção do estabelecimento de
pré-escolas

Aperfeiçoamento do apoio
à criação de filhos
▶ Promoção do estabelecimento do Salão Multicultural para
Mães e Filhos
▶ Formação de conselheiros de cuidado infantil multicultural
▶ Realização de apoio relacionado ao parto/criação de filhos
▶ Fornecimento de informações aos estrangeiros
responsáveis pelo cuidado infantil

▶ Promoção do estabelecimento de pré-classes
▶ Envio de membros de consulta de idiomas/alocação de
professores adicionais para cuidados das crianças com
necessidade de consideração especial
▶ Atendimento às crianças não matriculadas em uma escola
▶ Ajuda às escolas de estrangeiros

▶ Alocação de membros para apoiar os alunos estrangeiros
▶ Atendimento às pessoas com idade acima da idade
escolar
▶ Realização da seleção para o ingresso escolar de
estudantes estrangeiros
▶ Abertura de Miraijuku (Cursinho do futuro) para os jovens e
os estrangeiros
▶ Estudo sobre o suporte após o avanço para as escolas
colegiais
▶ Divulgar amplamente sobre os sistemas de bolsa de
estudo

▶Apoio ao casamento e à formação de uma família
▶Apoio ao planejamento da vida cotidiana
▶Atendimento às atividades para serem realizadas antes do término da vida
Promoção para afiliação à pensão

Melhoria do ambiente de moradia
Apoio para os estrangeiros conseguirem
alugar uma moradia sem problemas

Cooperação entre as creches/jardins de infância, escolas primárias, escolas ginasiais, escolas colegiais, etc.

Promoção de emprego/de início
de negócios

Estabelecimento de uma equipe de projeto para as crianças estrangeiras moradoras província

Aperfeiçoamento do apoio para a auto realização

Salão
Multicultural
para Mães
e Filhos

▶ Difusão do “Livro Guia para os Futuros Caminhos das Crianças”/realização da orientação sobre os futuros
caminhos a serem seguidos
▶ Aceitação de estágios/ligação da 2ª geração em rede
Orientação
sobre os futuros
caminhos a
serem
seguidos

▶ Ordenação do ambiente para o
emprego
▶ Fornecimento de informações
para o início de um negócio

Melhoria do ambiente de trabalho
Aperfeiçoamento da constituição para os trabalhadores estrangeiros

Aperfeiçoamento das medidas de prevenção de crimes
Prevenção de danos de crimes e danos aos consumidores

Aperfeiçoamento do apoio em relação
ao aprendizado do idioma
▶ Difusão dos “Pontos importantes para o
aprendizado de um idioma”

Concurso de
oratória em
japonês

▶ Ajuda às classes de japonês, etc. através do fundo de apoio ao
aprendizado do idioma japonês
▶ Realização de concursos de oratória em japonês

▶ Estudo e realização da educação do idioma japonês da fase inicial em colaboração com as
classes de aula de japonês da região
▶ Difusão do “Idioma japonês que se liga a um emprego”

Difusão do “Modo como deve ser a promoção da educação do idioma japonês na região”/Realização da “Reunião de promoção da educação do
idioma japonês dos estrangeiros de Aichi”

Atendimento ao envelhecimento
Aperfeiçoamento da saúde e
do bem-estar
▶ Realização de projetos de medidas
de preservação de saúde da mãe e
do filho

▶ Incentivo à realização do exame de saúde nas escolas de estrangeiros
▶ Estudo para o atendimento às crianças com suspeita de distúrbio de
desenvolvimento

Atendimento às pessoas que possuem problemas de saúde mental
Atendimento às pessoas portadoras de deficiência

▶ Estudo e preparativo para serviços de
intérprete de Kaigo (cuidados e assistência)
▶ Divulgação ampla sobre o sistema
de seguro de Kaigo
▶ Esclarecimento sobre os problemas
de Kaigo
▶ Estabelecimento de uma equipe de
projeto relacionado ao envelhecimento

(Comum à todas as idades)
Aperfeiçoamento do sistema médico .... Difusão do sistema de intérprete médico de Aichi / Divulgar amplamente sobre o Sistema de
Informações Médicas de Emergência
Aperfeiçoamento das medidas de prevenção de acidentes ....Aperfeiçoamento do Centro de Apoio Multilíngue em Casos de Acidentes da província de Aichi/ Difusão do Japonês Fácil/
Multilingualização do local de refúgio/Promoção da prevenção de acidentes multicultural
Aperfeiçoamento do sistema de promoção.... Utilização de assistente social multicultural/ cooperação com Consulado Geral do Brasil em Nagoya/ Realização de Town Meeting (Encontro para discutir sobre os temas dos moradores da região) /
Formação de recursos humanos da geração jovem

Town Meeting

