
小中学校の転校について(ポルトガル語）

Sobre a transferência de escola

Secretaria de Ensino de Oizumi

◇Divisão por regiões

A escola municipal primária ou ginasial de Oizumi que irá frequentar, é determinada conforme a divisão das regiões
onde reside. Em caso de mudar-se para Oizumi, mudar de região dentro de Oizumi, mudar-se para outra cidade, a
princípio, haverá mudança da escola de frequenta, de acordo ao endereço de residência.

Divisão da região onde reside e as referente Escolas Primária e Ginasial

◇Procedimentos para a transferência escolar

Escola
Ginasial

Escola Prim
ária

Nome do bairro Região administrativa

Minami
Chugakko

Minami
Shogakko

 Uma parte de Fuji 1 e 3, Okayama, Sengoku 1, uma parte
de Sengoku 2 e 3, Sengoku 4, Oaza Sengoku, Yoshida,
Kokai, Hinode.

Região no.18 à Região no. 24,
Região no.30.

Kita
Chugakko

Kita
Shogakko

Uma parte de Higashi Koizumi 2 e 3, uma parte de Chuo 2
e 3, Shironuchi, uma parte de Kami Koizumi, uma parte de
Shimo Koizumi, Kita Koizumi, Izumi 1, Nishi Koizumi,
Sumiyoshi, Fuji 2 e parte de Fuji 3.

Região no.2 à Região no.12,
Região no.25, Região no. 26,
Região no.29

Higashi
Shogakko

Higashi Koizumi 1, uma parte de Higashi Koizumi 2 e 3,
Asahi , Chuo 1, uma parte de Chuo 2 e 3, uma parte de
Kamikoizumi, uma parte de Shimo Koizumi, uma parte de
Fuji 1.

Região no.1, Região no.27,
Região no.28

Nishi
Chugakko

Nishi
Shogakko

Izumi 2, uma parte de Sengoku 2 e 3 , Oaza Sakata,
Sakata 2 a Sakata 7, Furukori, Yorikido.

Região no.13 à Região no.17

Escola de outra cidade
para escola de Oizumi

Outra escola de Oizumi
Escola de Oizumi para escola de outra

cidade

Escola onde está matriculado atualmente

・Comunique à escola sobre a transferência (o mais rápido possível)
・Obtenha o "Certificado de Matrícula Escolar(Zaigaku Shomeisho)" e o

"Certificado para receber os Livros Didáticos (Kyokasho Kyuyo Shomeisho)".

Prefeitura da cidade onde
reside

Prefeitura de Oizumi
Seção de Assuntos Civis

Prefeitura de Oizumi
Seção de Assuntos Civis

・Tramitação antes da
mudança

・Tramitação da mudança de endereço

・Tramitação antes da mudança

Prefeitura de Oizumi
Seção de Assuntos Civis

Prefeitura da cidade onde se mudou

・Tramitação da mudança ・Tramitação da mudança

Seção de Administração de Ensino

・Realize a transferência escolar, de acordo
as orientações da cidade onde se mudou.

・Orientações sobre a escola que irá frequentar

Escola

・Apresente o"Certificado de Matrícula Escolar(Zaigaku Shomeisho)" e o

"Certificado para os Livros Didáticos (Kyokasho Kyuyo Shomeisho)"

・Outras explicações.


