Piyo-piyo Support (Postpartum Housework/ Childcare Support Program)
C 大田区
○

C
Isang
helper (akreditado ng lungsod) ang pupunta sa inyong tahanan para tumulong sa

gawaing-bahay at pangangalaga ng bata.

Angkop na gumamit sa serbisyo
Mga sambahayan na nakatira sa Ota City at nagpapalaki ng bata hanggang 2 yrs. old
(hanggang sa araw bago ang ika-3yrs. old na kaarawan) na hindi gumagamit ng childcare
services.
※

Para sa mga detalye ukol sa childcare services, mangyaring tingnan sa Ota City website

※

Ang mga bata ay hindi maaaring pa-alagaan kapag wala ang magulang o guardian.

Limitasyon sa oras ng paggamit
18 oras / 1 taon para sa 1 bata
※

18 oras sa bawat edad

※

Mangyaring tingnan sa Ota City website ang mga detalye

Petsa at Oras ng serbisyo
I-click dito para sa Aplikasyon
Mon. - Sat.
※

9:00am - 9:00pm

Walang serbisyo ng Sundays, Public Holidays, Year-

I-click dito

end/ New Year Holidays (12/29 – 1/3)

para sa Ota
City website

Gastos na paglalaanan

Pagbabayad: 1,000 yen/ 1 oras (1 oras sa bawat 1 helper)
※

Mayroong sistema ng exemption para sa mga sambahayan na exempted sa residents tax at
mga sambahayan na tumatanggap ng suporta sa pamumuhay (Seikatsu-hogo)

※

Kapag nagkaroon ng ibang gastusin (pagkain, transportasyon, atbp) sa oras ng pagsiserbisyo, mangyaring ibigay ng direkta sa helper sa mismong oras ng serbisyo.

Paraan ng pagbabayad
Mangyaring ibigay ang bayad sa helper bago pa lang magsimula ang serbisyo sa itinakdang
araw.
※

Ibibigay ang resibo sa oras ng inyong pagbabayad

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
［Pangkalahatang Serbisyo/ Pagtanggap ng Aplikasyon］

Counseling and Coordination (strengthening cooperation) at Ota City Children and Family
Support Center
Address: 4-16-5 Omori-Kita, Ota-ku 〒143-0016
TEL 03-6410-8551, FAX 03-3763-0199
［Help Service Application］
Pasona Life Care Co., Ltd.
TEL 03-6832-7382 (oras ng tanggapan 9:00am - 5:00pm
※maliban sa Saturdays, Sundays at Holidays
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