
   3゜Concurso de Fotografia 

“KAWASAKI pelo ponto de vista de um estrangeiro” 
Que tal inscrever a foto que você tirou? 

【 Tema 】" I
アイ

 ❤
ラブ

 Kawasaki
カ ワ サ キ

"  
 ...É disso que gosto na Cidade de Kawasaki !  
    (lugar, pessoa, objeto)... 
  ...Isso que é interessante na Cidade de Kawasaki...  
  ...Preciso mostrar isso para o pessoal do meu país... 
【Condições para participar】 

- residente, trabalhador ou estudante da Cidade de Kawasaki (qualquer idade) 
- pessoa que tenha a sua raiz num país estrangeiro 
- poderá inscrever até 3 fotos cada pessoa 

【Como se inscrever】① trazendo pessoalmente ou via correio (tamanho 2L)  

                    ② através do Website 

【Prazo de inscrição 】até 13 de novembro (sex) 
【Exame para escolha】Os jurados decidirão pelas 3 melhores fotos.  

     As fotos escolhidas serão expostas e premiadas no evento do dia 29 de novembro(dom) 
 

【Organização e Informações】Associação Internacional de Kawasaki 

TEL: 044-435-7000  E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 

 
 

Boletim outubro / 2015                              Português (ポルトガル語) 
                         

 

 

 

 

BOLETIM DA  ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE KAWASAKI 
Inglês, Chinês, Coreano, Espanhol, Português, Tagalog, Japonês fácil. 
Disponível no site da Associação（http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html） 

 Associação Internacional de Kawasaki 
〒211-0033 Kanagawa ken, Kawasaki shi, Nakahara ku Kizuki Gion cho 2-2  
   Tel: 044-435-7000  Fax: 044-435-7010  E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp  

 

 

 

   *************************************************************************** 

                         “Oyako Nihongo Salon” 

 
                   Para o Papai e a Mamãe estrangeiros : 
            “Venham Aprender o Japonês junto com o seu bebê” 

 
   ※ somente para quem tem crianças com até 2 anos de idade (até a data de 30 de setembro de 2015) 
         Venha aprender o Japonês, prático e útil no dia a dia da criança.  

             Tire as suas dúvidas!  Venha fazer novas amizades! 
Data : Todas às sextas no período de 2 de outubro a 4 de dezembro de 2015 
     das 10:00 às 11:30  (total de 10 aulas) 

Vagas : 10 pares - mãe ou pai e filho(a) 
Local : Centro Internacional de Kawasaki 

        10 min. da Estação Motosumiyoshi da Linha Tōkyu Tōyoko 
  Inscrições:  “Oyako Nihongo Salon” (com Hamada)  

          pelo e-mail: nihongosaron@gmail.com 
       ou na Associação Internacional de Kawasaki   
            Tel.: 044-435-7000  E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 

 

gratuito 
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 Evento:  
▶ Premiação Concurso de Fotografia "Kawasaki pelo ponto de vista 
 de um estrangeiro" 
▶ Músicas de vários países 
                                 ENTRADA GRATUITA !  
  
Data: 29 de novembro (dom)  
Local: Hall do Centro Internacional de Kawasaki  
Informações: Associação Internacional de Kawasaki  Tel.: 044-435-7000  
 

 
      Inscrições abertas para representantes da:  
 

11ª Assembléia Representativa do Cidadão Estrangeiro da Cidade de Kawasaki 
Torne-se um representante e seja o porta-voz dos cidadãos de Kawasaki! 

    ◎ Condições para se tornar membro 
① pessoa que não tenha a nacionalidade japonesa 
② pessoa maior de 18 anos na data de 1º de Abril de 2016 
③ estrangeiro com Registro de Moradia (Jyumin hyou) na cidade de Kawasaki ,que na 
data de 1º de abril de 2016, esteja residindo na cidade por mais de 1 ano. 

◎ Como se inscrever: enviar via correio, o formulário de Inscrição até 17/ nov/ 2015 (ter) para: 
      Kawasaki shi Shimin - Kodomo-kyoku Jinken - Danjyo Kyodo Sankaku-shitsu 
  (Departamento Infantil e Civil – Sala de Apoio aos Direitos Humanos e Igualdade entre Homens e Mulheres) 
◎ O formulário de Inscrição está disponível nas prefeituras, sucursais e bibliotecas 

 É possível também baixar (download) pelo web page da Prefeitura 
http://www.city.kawasaki.jp/ (na página: Responsável pela Política dos Cidadãos Estrangeiros) 

                                                             Informações pelo telefone：044‐200‐2359 
       

 
Está com problema? Precisa de ajuda? 

CENTRO INTERNACIONAL DE KAWASAKI 

SERVIÇO  DE  CONSULTA  PARA  ESTRANGEIROS 
 

10:00～12:00 / 13:00～16:00   Tel. 044-435-7000       (gratuito) 
Inglês segunda à sábado          Chinês terças, quartas e sextas 

Português terças e sextas   Espanhol terças e quartas 
Coreano terças e quintas   Tagalog terças e quartas  

 
Atendimento na Língua estrangeira nas Secretarias Distritais de Kawasaki e Asao 

Kawasaki-ku Asao-ku 
Inglês 1ª e 3ª quinta-feira 14:00 – 16:30 Inglês 1ª e 3ª quinta-feira 9:30 – 12:00 

Chinês 1ª e 3ª terça-feira  14:00 – 16:30 Chinês 1ª e 3ª terça-feira  9:30 – 12:00 

Tagalog 1ª e 3ª terça-feira   9:30 – 12:00 Tagalog 1ª e 3ª quarta-feira 14:00 – 16:30 
 
Consultas sobre leis (japonês)  Local: Centro Internacional de Kawasaki - 2º andar  Sala de Reunião 
Data:18 de outubro (domingo) 14:00 – 16:00 (favor marcar hora para quem necessitar de intérprete,será pago) 

Realizado junto com 
o Town Festa dos 

Voluntários de 
Kawasaki 

2015 

http://www.city.kawasaki.jp/

