Vamos combater o coronavírus! Projeto de Ajuda Mútua na Comunidade

Conselho de Bem-Estar Social ~O Que Podemos Oferecer~
Está passando por dificuldades na vida diária devido ao impacto de Novo Coronavírus?
“Preciso conversar com alguém…”
“Não sei onde posso buscar ajuda”
“Conheço alguém que está passando por dificuldades”
Nesses casos, entre em contato com O Conselho Bem-Estar Social. Iremos tentar solucionar
diversos problemas juntos. Informações fornecidas abaixo são apoios que nós estamos
oferecendo atualmente.
Nós oferecemos empréstimos para se refazer
Nós oferecemos empréstimos para as famílias que necessitam de fundo para manter os meios de
subsistência devido à redução de renda por causa da epidemia do novo coronavírus.
【Condições de Requerimento】 Famílias que, em consequência de epidemia, tiveram a renda
reduzida e precisam urgentemente e temporariamente da ajuda financeira
※Há requerimentos para solicitar um empréstimo. ※ Não hesite em contactar-nos.
Nós oferecemos alimentos para se manter saudável e para refazer a vida.
Nós fornecemos alimentos às pessoas carentes para que você se organize e mantar vida
saudável.
【Condições de Requerimento】 As pessoas que, em consequência da epidemia, tiveram a renda
reduzida e estão com problemas financeiros. ※ Não hesite em contactar-nos.
Estamos a sua disposião
Oferecemos aconselhamento e apoio no escritório central do Conselho de Bem-Estar Social
(localizado em Kariyado Hall), e outros centros regionais como “Ekimae House(na frente da
estação de Kamezaki , antigo Kinokuniya), Centro de Apoio Mutuo de Handa Nunbu
(Espaço Huratto, em Narawa). Protegemos e mantemos privada toda a sua
informação pessoal.
Contato: O Conselho Bem-Estar Social de Handa
Corporação de Bem-Estar Social
Funciona de segunda a sábado, 9:00～17:00
TEL 0569-23-7361

Aceitamos a sua doação de alimentos!
Ajuda financeira e empréstimo serão disponíveis apenas uma vez. Para proporcionar apoio a
longo prazo, alimento será essencial e necessário. Se houver qualquer alimento disponível em
casa, doe e ajude as pessoas carentes. Entre em contato conosco para mais informações.

Contact: Community Mutual Support of Volunteers
Social Welfare Council of Handa City
Social Welfare Corporation
TEL 0569-25-0002

