Sa Mga Nagdadalang-tao at Pamilyang May Anak na nasa 18 years old pababa
～Simula Abril, 2018～

Sisimulan ang paggamit ng「Nagano Kosodate Katei Yutai Passport」sa buong Japan
Simula Abril, 2016, ang “Nagano Kosodate Katei Yutai Passport”card ay magagamit na
maging sa labas ng Nagano Prefecture. Ipakita ang card na ito upang makatanggap ng
serbisyo na itinakda para sa suporta sa pag-aalaga ng bata.
※

Makikita ang marka ng ”nationwide common logo” sa mga restaurant, tindahan o shop
na maaaring paggamitan nito .

※

Ito ay nakatakdang simulan sa Abril,2016 hanggang
Abril 2019, sa 41 Prefectures at Ward na bumubuo sa buong Japan.
nationwide common logo

Ang kapalit na bagong Passport
Ipapadala sa inyo ang bagong “Nagano Kosodate-Yutai Passport card” na may nakalagay na markang
「nationwide common logo」.

kasalukuyang card

※

bagong passport card

Mangyari pong i-discard ang kasalukuyang yutai passport card na ginagamit.

Mga Serbisyong handog
①

Itinatag ng mga kalakal o kumpanyang kasapi.
May pagkakaiba sa sebisyo ayon sa mga tindahan. Tunghayan ang talaan ng mga kasali sa proyektong ito.
Maaari rin bisitahin ang website.

Mayroong inihanda na “Friendly Menu” service.
May mga itinakdang serbisyo sa buong Japan upang makatulong kapag lumalabas o namamasyal ang pamilya na may maliliit
na anak . Ang mga nilalaman ng serbisyo ay depende sa mga store o shop.
Halimbawa: serbisyo ng mainit na tubig para sa paggawa ng gatas, lugar na pwedeng gamitin para sa pagpapalit ng diaper,
lugar na puedeng magpasuso (breastfeeding), puwede ang stroller at iba pa.

Pinalawak pa ang serbisyo o
Ang “Nagano Kosodate-Katei Yutai Passport” card ay maaari na rin gamitin ng mga nagdadalang-tao.
“Household Support Premium Passport” para sa pamilyang maraming anak

Ito ay ang na maaaring gamitin ng pamilya na may tatlo (3) o higit pang anak. Ang disenyo ng card ay walang
pagbabago, gamitin ang kasalukuyang card.
※

Ito ay hindi maaaring gamitin sa mga tindahan o kalakal sa labas ng Nagano Prefecture.
Gamitin ang “Nagano Kosodate-Katei Yutai Passport”card.

Tungkol sa pagbabago ng Website ng mga sponsors na mga tindahan o pamilihan
Alinsunod sa paglawak ng mga tindahan o shop na paggagamitan ng “Nagano
Kosodate-Katei Yutai Passport”card, binago ang Website ukol sa mga sponsorship ng
programang ito.
Website: http://pass.nagano-kosodate.net/ksearch/

