
Grupo modelo: residência em 

que apenas um dos dois pais 

trabalha e que há um filho no 

ensino ginasial (chugakko) e 

um filho no ensino médio. 

Grupo modelo: residência em 

que apenas um dos dois pais 

trabalha e que há um filho no 

ensino ginasial (chugakko) e 

um filho no ensino médio. 

 

 

≪Teste rápido para saber se você cumpre os requisitos≫ 

 

 

 

 

 

                 Sim                             Não 

 

 

 

 

 

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

≪Teste rápido para saber se você cumpre os requisitos≫ 

 

 

 

 

 

                 Sim                             Não 

 

 

 

 

 

      

  

  

 

Você atualmente tem o 

reconhecimento necessário para 

receber o subsídio de admissão escolar. 

(Você atualmente não precisa pagar as 

taxas escolares) 

 

Você não faz parte do público-alvo 

do sistema de auxílio para quem 

sofreu alteração repentina na renda. 

(Porque você não paga taxas 

escolares) 

 

Há previsão de que a renda anual 

dos pais, responsáveis etc passe a 

ser inferior a 3.500.000 ienes. 

(No caso de um grupo modelo) 

 

Sim Não 

Talvez você faça parte do público-

alvo do sistema de auxílio para 

quem sofreu alteração repentina na 

renda. (Verifique com a secretaria da 

sua escola) 

 

Você não faz parte do público-alvo 

do sistema de auxílio para quem 

sofreu alteração repentina na renda. 

(Os parâmetros de avaliação da 

renda variam de acordo com o 

grupo de pessoas que mora na 

residência) 

 

A renda anual de 2018 (total da 

renda dos pais, responsáveis etc) 

foi inferior a 9.100.000 ienes.  

(No caso de um grupo modelo) 

 

Você não faz parte do público-alvo 

do sistema de auxílio para quem 

sofreu alteração repentina na renda. 

(Você faz parte do público-alvo do 

subsídio de admissão escolar) 

 

Há previsão de que a renda anual 

dos pais ou responsável passe a ser 

inferior a 3.500.000 ienes. 

(No caso de um grupo modelo) 

 

 
Sim Não 

Talvez você faça parte do público-

alvo do sistema de auxílio para 

quem sofreu alteração repentina na 

renda. (Verifique com a secretaria da 

sua escola) 

 

 

Você não faz parte do público-alvo 

do sistema de auxílio para quem 

sofreu alteração repentina na renda. 

(Os parâmetros de avaliação da 

renda variam de acordo com o 

grupo de pessoas que mora na 

residência) 

 

 

Alunos 

do 1º ano 

Alunos do 

2º e 3º ano  


