Seleções de ASHIKAGA-MI (Boletim Municipal) № 288
15 de março de 2019

▼ Trajeto Regulado: Desde a entrada de

O Subsídio de Gastos Médicos Pediátricos será estendido, desde o mês de abril, até a Graduação do Curso Ginasial (segunda
metade do primeiro grau) (Chūgakkō).
O novo Título de Beneficiario será enviado no fim do mês de março
▼ Apresentando o “Título do Subsídio de
Gastos Médicos Pediátricos” e o “Cartão
de Seguro-Salud” da criança, nas Instituições Médicas do Estado de Tochigi
será desnecessário o pagamento do tratamento médico coberto pelo Seguro.
▼ Nas Instituições Médicas fora do Estado de Tochigi será necessário o pagamento. Apresentar, no mês seguinte, o
Recibo de Pagamento para a sua restituição.
Departamento do Lar Infantil
☎ 0284-20-2149

“Subanasaka” (Sano), o trajeto dos bairros “Nagusa”, “Kitagō” até o cruzamento de “Asahi” e os arredores do Parque Geral de Esportes.
※ Se previr congestionamento de carros e
ajuntamento de pessoas nos arredores
do circuito.
Departamento de Desenvolvimento da
Região do Estado de Tochigi
☎ 028-623-2239
Departamento de Esportes de Ashikaga
☎ 0284-20-2232

A Lei estabelece o “Registro” e a “Vacinação” anual da Anti-Rábica dos cachorros
desde os 90 dias de nascido.
○ Registro: ¥ 3.000 (primeira vez só)
○ Anti-Rábica: ¥ 3.500
○ Data e Local: de 6 a 18 de abril nos Kō-

※

※

No dia 24 de março será realizada a
Competição Internacional de Carreira de
Bicicletas denominada “Tour de Tochigi”.
Será regulado o trânsito no circuito roteiro da corrida e nos arredores da meta, o
Parque Geral de Esportes.
▼ Trânsito Regulado: 24 de março; mais
ou menos das 12:00 às 14:30 horas.

Ashikaga Shi Honjō 3-2145

Ashikaga Shi Shimin Seikatsu Ka

※

※

minkans, Associações Autônomas de Vizinhos, Parques etc.. Pedir detalhes no
Departamento de Política Ambiental ☎
0284-20-2152
Levar o cachorro uma pessoa que o possa controlar e com o colar e a corda colocados.
Consultar, de antemão, o Veterinário se
está em mal estado físico ou é velho.
Comunicar ao departamento susodito
no caso de morte do cachorro, mudanças de endereço ou de proprietário.
Os cachorros registrados em outras cidades não poderão receber a Vacinação
Coletiva. Comunicar a mudança durante o mês de março.
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