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Guia Informativo para a Vida Diária em Multilíngüe / edição da Cidade de Nishinomiya 

Assistência para pessoas deficientes  
  
  
○ Informação sobre o livreto [Techo]  
Todas as pessoas com deficiência física devem solicitar a Caderneta de Deficiente Físico( SHINTAI  
SHOGAISHA TECHO).  
As pessoas com atraso no desenvolvimento mental devem soliciatar a Caderneta Médica-Educacional  
(RYOIKU TECHO).  
As pessoas que têm deficiência mental e têm restrições no dia-a-dia e social devem soliciatar a 
Caderneta de Serviço Social para deficiente mental (SEISHIN SHOGAISHA HOKEN FUKUSHI 
TECHOU).  
Com este livreto poderão usufruir de vários sistemas de serviço, desconto no imposto e passagem de 
trem, ônibus em outros.  
 
Mais informações  
Mais informações  
Nishinomiya Shiyakusho Shogaifukushi-ka                     0798-35-3194 /3757/3174  
  
 
○ Serviço administrativo para os deficientes  
(1) Subsídio para tratamento médico.  
 Segundo o grau da deficiência, o subsídio cobre umaparte do custo pelo pagamento da consulta pelo 
seguro de saúde.(limite de renda)   
 Mais informações  (Divisão de Pensão Médica da Prefeitura de Nishinomiya) 
 Nishinomiya Shiyakusho Iryou Nenkin-ka  0798-35-3131  
  
(2) Entrega, etc. de materiais complementares para os deficientes e de materiais para uso diário   
 De acordo com o grau de deficiência e das condições da vida diária, quando houver a necessidade  
para um pessoa com deficiência, efetuamos a  entrega e o reparo de materiais complementares  
(cadeira de roda, perna artificial, aparelho auditivo, bastão de segurança para cegos, etc.) e o  
fornecimento de materiais para uso diário (cama especial, aparelho para a escrita do Braille,  
equipamentos para acumular as excreções orgânicas, etc.)   
 Mais informações  
Nishinomiya Shiyakusho Seikatsu Shien-ka                     0798-35-3157 

  
(3) Subsídio  
 As pessoas com necessidades especiais de grau elevado que não estão internadas em instituições 
de  
assistência social podem receber o subsídio de acordo com o grau de deficiência e o conteúdo das  
necessidades especiais.  
 Mais informações  
 Nishinomiya Shiyakusho Shogaifukushi-ka   0798-35-3757  
  
(4) Como utilizar o serviço prestado pela Assistência Social a deficientes.  
  Atendimento as pessoas com deficiência, e que tenha uma vida independente e do lar para receber   
o home helper.  
Mais informações  
Nishinomiya Shiyakusho Seikatsu Shien Ka 0798-35-3130  
 
○ Estabelecimentos de Assistência Social 
São estabelecimentos onde as pessoas com deficiência recebem treinamentos necessários para 
trabalhar, apoio de assistências, etc. 
Mais informações  
Nishinomiya Shiyakusho Seikatsu Shien-ka 0798-35-3130 
 
※OBS: Procure pelos locais mencionados sempre acompanhado de uma pessoa que fale o idioma 

japonês.  


