(県営住宅 7 月期特別募集)

INSCRIÇÃO DA HABITAÇÃO PROVINCIAL PARA O MÊS DE JULHO/2018
Moradias com registro de acidente, homicídio, suicídio, ou com registro de falecimento sem receber
assistência da família.

Período da Inscrição

募集期間

(1) Pelo correio dia 14 ( sábado ) à 18 de julho ( quarta )
São válidas as inscrições enviadas com a data carimbada pelo correio entre os dias 14 à 18/07/2018.
(2) Pessoalmente ( no balcão )
dias 17 ( terça ) e 18 de julho ( quarta )
8:30 às 16:30 hr
Data do Sorteio

抽選日

Dia 24 de julho de 2018 ( 3ª feira ), a partir de 9:30hr

※ Após o último dia do período de recebimento das inscrições, se o número de candidatos inscritos for inferior ao número de vagas

disponíveis, a partir do dia 24 até 31 de julho receberemos as inscrições por ordem de chegada. (Não será possível receber pelo
correio.)
Se houver mais de 2 familias inscritas por 1 vaga até às 8:35hr da manhã, será realizado sorteio na hora.

Data de Ingresso

入居可能日

A partir do dia 16 de setembro de 2018

Somente será possível entrar na moradia, pessoas contempladas e que tenham sido aprovadas na avaliação dos
documentos.
※ A medida que beneficia pessoas não contempladas no sorteio por mais de 6 vezes foi encerrada na inscrição de
março de 2018.
※

Quantidade de Apartamentos vagos
Região

Nome do Conjunto
Habitacional

Numazu-shi
Mishima-shi

募集団地及び戸数

Tipo

Pessoa
sozinha

Bloco e Apt° (andar)

Valor do Aluguel
(aprox.)

Quant.

EV

Rokkencho

1

―

1 - 301 ( 3° )

23.600～46.300 (3DK)

Mishimaminami

1

―

2 - 404 ( 4° )

22.600～44.300 (3DK)

2 Condomínios

2 Aptos

※ EV é a abreviação de ELEVADOR.
※ Para as pessoas que se enquadram na “Lei de apoio às crianças e vítimas de desertres naturais”, os requisitos para

o ingresso foram atenuados. Para mais detalhes, informe-se com a Corporação Púlica.
INSCRIÇÃO DA HABITAÇÃO REMODELADA DE HARA
Período da inscrição : (1)Pelo correio : dia 14 ( sábado ) à 18 de julho ( quarta )
(2)Pessoalmente: dias 17 ( terça ) e 18 de julho ( quarta )
Nome da Habitação : Ken-ei Hara-danchi Bloco O ( Remodelada ) 5moradias (3K)
※Para mais detalhes, informe-se com a Corporação Pública.

INSCRIÇÃO CONSTANTE
● Algumas moradias estão abertas as inscrições de forma constante. O modo de recebimento será por ordem de chegada,
somente no balcão (não será possível receber pelo correio). Para mais detalhes, informe-se com a Corporação Pública.

