
 

Atendemos a qualquer consulta 

relacionada a crianças e adolescentes 

       (Informação do Centro de Consulta do Menor) 
 

       ～Pensando na felicidade das crianças e adolescentes ～ 

◆ Aceitamos qualquer consulta sobre menores de 18 anos. 

◆ As consultas são gratuitas e mantemos sigilo absoluto. 

Conteúdo das Consultas   

 

 

Consultas sobre a criação das crianças               Consultas sobre a deficiência de crianças e 

e adolescentes                                           adolescentes  
 

○ Doença dos pais.                                       ○  Preocupação se o desenvolvimento do(a) 

                                        filho(a) está atrasado em comparação as 

○ Não tem quem cuide dos filhos, devido a          outras crianças, depois de observar sua 

   divórcio e outros                                          maneira de brincar, falar e se movimentar 

                                                                        

○ Não tem como cuidar dos filhos devido a               

problemas financeiros 

 

○ Repreende fortemente a criança, devido a 

desobediência, choros sem razão aparente e outros 

 

 

Consulta sobre a personalidade e outros das         Consulta sobre a má conduta da criança e 

crianças e adolescentes                            adolescente 
 

○ Não quer ir a escola                     ○  O(A) filho (a) mente 

  

○  É muito agitada                       ○  Rouba , furta  

  

○  Comete atos de violência dentro de casa...etc        ○  Magoa as pessoas, ... etc 

 

     Está preocupado(a) se a personalidade e conduta            Está preocupado (a) sobre as providências que 

do(a) filho(a) apresenta algum problema                   deve tomar sobre a repetitivas más condutas do 
                                      filho (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro de Consulta do Menor é uma instituição especializada da 
província que dá apoio a criação do menor.Consulte-nos quando sentir 
necessidade. 
 

 

 

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」 



                   Informação sobre o método de consulta 
 

Está preocupado (a) sobre a criação dos filhos... 

 

Não tem a quem recorrer sobre suas preocupações com os filhos .... 

 

Não sabe onde consultar... 

 

 

※ O atendimento é feito somente em japonês. Pedimos que peça ajuda a uma pessoa que domine a  

língua japonesa na hora da consulta. 

 

Ligue para o KODOMO HOT LINE 24                   

Free dial   
Quando ligar pelo telefone celular  ０２７－２６３－１１００ 

Ｅ-ｍａｉｌ        k o d o m o - s o u d a n @ p r e f . g u n m a . l g . j p 

 

       

        É um serviço de consulta telefônica da central do Centro de Consulta do Menor. Atende  

24 horas por dia, 365 dias por ano. Ligue-nos quando sentir necessidade. Não precisa  

se identificar. 

     Dependendo do caso, podemos apresentá-lo para outro balcão de consultas. 

     Caso houver a necessidade dos serviços de um intérprete, consulte a seguinte instituição. 
           

 

● Associação Internacional de Turismo e Produtos Locais de Gunma 

 

Telefone: ０２７－２４３－７２７１ （De 2ª a 6ª feira das 8:30 às 17:30 hs） 

Home-page: http://www.gtia.jp/kokusai/portuguese/ 

 

※ Não são oferecidos serviços de intérpretes em alguns idiomas. Mesmo os idiomas 

  disponíveis não atendem todos os dias da semana. Para maiores informações, entre 

  em contato conosco. 

 

 

※  Para que o Centro de Consulta ao Menor possa auxiliá-lo, um funcionário irá fazer uma visita a sua casa para  

verificar o estado da criança. 

 

As consultas podem ser feitas na sua cidade. 

O KODOMO HOT LINE 24 vai informá-lo do balcão 

de consultas Kosodate de sua cidade. 


