
Evento para a mãe com filho de 0 anos.
 Alongamento para mãe e bebê
 Massagem para bebê
 Brincadeira e canção

Programa de diversão para todos
 Leitura de Livros
 Bate-papo
 Artes e obras
 Concerto
 Palestras para pais

Tem lugar para 
Bebês dormir!

Tem lugar reservado 
com cortinas para 

amamentar

Iformativo úteis ♪

Temos concerto e cursos
Tem lugar para almoçar 

marmitas♪

Consultar para os parceiros
Quando quer falar com alguem
Se não tiver lugar para perguntar

Se tiver alguma dificuldade
TEL：５８２−５５２９

“Wakkun Hiroba” é uma casa 
comum  dentro do bairro  de 

Tsurumi
Na entrada 
tem a 
bandeira e 
placa assim

Pode ficar a vontage na 
área livre com seus filhos

Bem vindas pré-pais e pré- mães!

Palestras para gestantes ou futuro papai
Como dar banho ou Yoga para gestantes
Venha nos visitar uma vez 

Consultoria sobre criação de filhos
Pode tirar qualquer dúvidas de criação de 

filhos com especialistas.
Conte nos a vontage♪

Consultar com proficionais

Tem dias que pode consultar as dúvidas 
para médicos, enfermeiras, servidores 
sociais e etc. 
Por favor, consulte nos para detalhes

Tem livros, revistas e 
cartoons para adulto

Apoio para pais e filhos
De Tsurumi
Tsurumi-ku Toyooka-chou 38-4

TEL：582-7590

★ área livre （Hiroba）
3a～ Sábado 9：30～15：30

★Atendimento em telefone
3a～ Sábado 9：00～17：00

★Folga
Dom/2ª/Feriado e Folga Especial

（Se feriado for 2ª , a 3ª será folga ）

Temos livros de 
multilinguas♪

Doamos fraudas, roupas 
recicladas e absorventes

De mamas

Vamos bater papo！
（Encontro de mães para bater papo）

 Mães de gêmeos e trigêmeos.
 Mães jovens (abaixo de 25 anos)！
 Mães em torno de 40 anos！

Aqui é espaço para gestantes, família de
gestantes, pais com criança menores de
escola primária e pessoas que oferecem
ajuda para criação de filhos.

WAKKUN HIROBALugar para pais e filhos

Wakkun Hiroba

ポルトガル語


