【ポルトガル語】

Distribuímos produtos menstruais gratuitamente
A fim de que apoiar as cidadãs com dificuldades de comprar produtos menstruais
por causa dum problemas financeiros próprios devida a influência da Covid-19,
estamos na disposição de distribuí-lhes os produtos menstruais gratuitamente.

●Duração da distribuição:
Será ao fim deste dezembro provisoriamente.
●Pessoas elegíveis:
As cidadãs quais hão se enfrentadas tais circunstâncias, e também as pessoas
frequentadas à cidade a fim de seu estudo ou trabalho.
●Conteúdo da distribuição:
Um jogo de guardanapo sanitário - um para o dia + um para a noite.
* É de graça e, oferecido um para uma pessoa por vez.
●Método de sua recebimento:
Basta apresentar a) ou b) no balcão, sem conversação e identificação no
momento:
1) O cartão executivo providenciado nos balcões ou nos banheiros.
2) Apresentação da imagem baixa gravada pela sua smartphone.

＊Um membro feminino do pessoal estará disponível para o ajudar.
Um membro da família também pode pegar em seu nome.

●Pontos de distribuição:
Local Prefeitura municipal de Hitati

Endereço

Horários e dias

1º andar; Dept. de Apoio e Bem-estar
Infantil - Kossodate Shien-Ka
2º andar; Dept. de Bem-estar Social Syakai Hukushi-Ka
1º andar;
Dept. de Vida do Cidadão - Shimin-Ka
Civic center - sentaa; 6º andar;
Dept. de Apoio e Bem-estar Social
para mulheres e jovens - Jyossei,
Wakamono Shien-Ka
Hoken center - sentaa;
Kodomo center - sentaa;

8h30 às 17h15 de 2ª a 6ª
1-1-1, Sukegawa-cho
9h ao meio-dia e 13h às 17h
de sábados e domingos
1-21-1, Saiwai-cho

9h às 17h30 de 2ª a 6ª

1-15-15, Sukegawa-cho

8h30 às 17h15 de 2ª a 6ª

2-4-20,
Nishinarussawa-cho

Jossei center - sentaa;

1-1-10, Ayukawa-cho

Centros Administrativos - Shissyo;
Taga-shissyo

2-7-20, Tikoku-cho

Nanbu-shissyo

7-1-1, Kuji-cho

Juuou-shissyo

2581, Juuoumatitomobe

Hidaka-shissyo

2-2-1, Hidaka-cho

Seibu-shissyo

1947-4,
Higasshigoudo-cho

Toyoura-shissyo

1-40-1, Kawajiri-cho

Conselho municipal de Bem-estar
Social de Hitati-shi - Hitati-shi
Syakai hukushi Kyouguikai

4-9-13, Oosse-cho

9h às 17h todos os dias
9h às 21h de 2ª a 6ª, e
9h às 17h de sábados e
domingos
8h30 às 17h15 de 2ª a 6ª, e
9h ao meio-dia e 13h às 17h
de sábados e domingos.

8h30 às 17h15 de 2ª a 6ª

