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 Curso de Língua Japonesa (日本語学級)   １９０ 
 
As aulas serão ministrados para estrangeiros que moram ou trabalham na cidade de Kawasaki e 
japoneses que retornaram de outro país. As aulas são nos seguintes locais: Centro de Educação e 
Cultura, Centro Cívico de Saiwai, Nakahara, Takatsu, Miyamae, Tama e Asao, Centro de Fureai e 
Associação Internacional de Kawasaki. Todos os locais com período de um ano aberto desde abril deste 
ano. Poderá fazer a matrícula nos locais onde houver vaga. 
Para informações de vagas, dias de aulas e inscrição entre em contato com cada Centro Cívico que 
deseja se inscrever. O curso será gratuito excluindo a Associação Internacional de Kawasaki. 
 
 

Feira de Flores (花と緑の市民フェア) 
 
Será realizado nos dias 28 e 29 de maio na Área de Todoroki, estará em exibição flores ornamentais e 
plantas.  
No dia 29 a partir as 13:00h, o instrutor de jardinagem do programa de NHK Sr. Kuji Hironobu estará 
demonstrando ao ar livre o cultivo de semente de flores do campo e montanha das quatro estações do 
ano. Poderá participar deste evento. 
Além disso, na Área verde de Todoroki poderá desfrutar o passeio com pony e brincar com 
os animais. 
Para informações entre em contato com escritório Shimin Fair Jiko Iinkai, tel. 860-2462.  
 
 
 

  Fesitival Musical Kawasaki 2005 (川崎音楽まつり)   １９１ 
 
Este ano completa o 2o ano da Construção Musical de Kawasaki que será realizado no Centro de 
Educação e Cultura no dia 10 de julho. 
Neste dia terá a apresentação da Banda da Força de Autodefesa Terrestre, Força de Autodefesa 
Marítima de Yokosuka, poderá desfrutar o desempenho da  Dança Kawasaki 2005 com o seu vigor no 
performance musical. A entrada será gratuito. A inscrição deve ser feita através do cartão de resposta 
com seu nome, endereço, idade e enviar até 20 de junho para Kawasaki Shi Kawaski Ku Miyamoto Cho 
7-1-3 3 F Kawasaki Ongaku Matsuri Jiko Iinkai. （川崎市川崎区宮本 7-1-3 3F 音楽まつり実行委員会）

Duas pessoas poderão entrar com um cartão. Para inscrição através do e-mail 
kawasakiplo@k9.dion.ne.jp  Para informações ligue para Shiminkyoku Shimin Bunka Shitsu, tel. 
200-2280. 
 
 

 



 
Conjunto Residencial Municipal (市営住宅入居者募集) 

 
A cidade de Kawasaki está oferecendo 205 casas residenciais a partir do dia 20 de maio à 2 
de junho. Para qualificação de aplicação são para moradores desta cidade que tem a permanência por 
mais de um ano ou estar trabalhando por mais de um ano na cidade de Kawasaki. 
A folha de inscrição está à disposição na Empresa Municipal Fornecedora de Habitações de 
Kawasaki(Kawasaki Shi Jutaku Kyokyu Kosha, Centro Cívico e no Balcão de Serviço Administrativo.) 
Para informações entre em contato com Kawasaki Shi Jutaku Kyokyu Kosha Jigyobu Gyomuka Shi Ei 
Jutaku Boshu Tanto tel. 244-7578. 
 
 

 Jardim de Rosas（生田緑地ばら苑の開放）       １９２ 
 

Aqui estão plantadas 533 espécies de rosas no total de 4700 pés dando muita vida e colorindo 
a paisagem aos visitantes. A abertura do Jardim será até 5 de junho. O horário de abertura de segunda 
à sexta-feira das 10h até 16:30 entrada final até 16h. Sábado e domingo a partir das 9 da manhã até 
4:30. A entrada será gratuito. Para ir ao Jardim de Rosas, linha Odakyu estação de Mukougaoka Yuen 
12 minutos a pé ou linha JR Nambu estação de Shukugawara 15 minutos a pé. Para informações 
entre em contato com Kankyo Kyoku Kouen Karni Ka tel. 200-2394.  
 
 

  Loja de Desafio em Noborito（チャレンジショップの募集） 
 
Este desafio são para comerciantes que não estão em atividade e desejam abrir a sua loja em frente à 
estação de Noborito. Estarão à disposição 3 lojas. A data da abertura de setembro deste ano até agosto 
do próximo ano. Para abertura da loja é necessário a taxa administração e taxa de uso público.  
Para inscrição até dia 15 de junho enviar para: 
Kawasaki Sho Ko Kaigi Sho Tama Asao Shisho. Informações detalhadas para Keizai Kyoku Shougyo 
Kanko Ka. Tel. 200-2352. A folha de inscrição estará à disposição no Kawasaki Sho Ko Kaigi Sho Tama 
Asao Shisho e no Keizai Kyoku Shougyo Kanko Ka. 
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Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs. 
 
Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira    Espanhol:  Terça e quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira    Tagalog: Terça e quarta-feira 
Inglês:   Terça à sábado     Chinês:  Quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira    Espanhol:  Terça e quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira    Tagalog: Terça e quarta-feira 



Tel  044-435-7000 Fax 044-435-7010 Ｅ-mail:kian@bremen.or.jp HP 
URL:http://www.bremen.or.jp/kian/ 

 


