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                                 総合コンタクトセンターについて 

 

A partir de novembro do ano passado, foi criado o centro de contato “ Thank 
Call Kawasaki” 

Muitas vezes não sabemos onde buscar as informações a respeito de documentos, 
instalações públicas e eventos ocorridos nesta cidade. Para estas dúvidas e consultas este 
sistema procura responder todas as suas perguntas. Para quem deseja dar sua opinião na 
organização municipal também poderá ser feito neste sistema do centro de contato. O 
centro de contato também estará atendendo em inglês. As perguntas que não puderem ser 
respondidas de imediato, o centro de contato pesquisará e retornará a ligar . 
As informações e opiniões não serão utilizados em outros locais. Mantemos o sigilo. Para 
informações entre em contato com 044-200-3939. Horário de atendimento de segunda-feira 
à sexta-feira das 8:30 até 17:00. Feriados, final e início de ano estarão fechados. Recebemos 
também perguntas e opiniões via fax, e-mail e cartas. O número para fax é 044-200-3900. 
E-mail www.contact.city.kawasaki.jp. Para informações podem ser visto também pelo HP 
da cidade de Kawasaki. No topo tem o botão de 「よくある質問」, você poderá saber como 
tirar o registro familiar, como inscrever no seguro de saúde. Faça um bom uso. 
Para informações entre em contato com Secretaria Geral, sala de informação. Tel. 
044-200-2291. 
 

 

 

 

 
子供の音楽祭典について 

O Musa Kawasaki Symphony Hall que foi construído com o objetivo: 
Kawasaki a cidade da música e também com o intúito no futuro das crianças 
em apreciar as músicas, será aberto no dia 22 de janeiro no Musa Kawasaki 
este Festival. 
O conteúdo estará divido em Competição de música e Seção de atração. 
Na competeição de música para shogakusei tem o tema “alegria da música”, para 
chugakusei “tecnologia e desempenho” e para kokosei “  expressão musical”local para 
desempenhar a liberdade da música. 
Na parte de atração, o concerto musical vencido no concurso da comemoração dos 80 anos 
da cidade de Kawasaki,”Kawasaki no neiro”realizará o concerto especial. Juntamente 
neste concerto terá a apresentação da marcha kawasaki no neiro, a banda young Kawasaki 
Joyfull. 

O Festival Musical Infantil está cheio de alegria às crianças de Kawasaki 
em participar deste festival. Venha participar! O ingresso custa ￥1000 
através do Ticket Pia. 
Para informação entre em contato com Comissão de Síntese Educacional, 

Seção de Instrução Escolar. Tel. 044-200-3243. 
 



 

 

 

                      ドッグラン施設の設備について 

 
A instalação do dog run está preparado no parque de Higashi Ôgishima que 
situa no distrito de Kawasaki ku. 
Dog run é o local aberto aos cães correrem livremente. Este local está sendo  

construído com a Base Funcional de Prevenção juntamente com a construção da Cidade de 
Kawasaki e colaboração do Ministério de Infra-estrutura, é uma área de emergência que 
terá o término da construção em março de 2008. 
Esta área de dog run é o primeiro estabelecimento público da cidade. Com o aumento dos 
cães de estimação, a população recorreu para o município e, com muito esforço na 
compreensão do habitantes locais, foi consguido este parque. 
Como o Parque Higashi Ôgishima está aberto a baía com área de 16 hectares de areia, local 
apreciado para acampamento, esportes está em construção como local de base de 
treinamento de emergência da área metrópole, local de descanso dos cãoes de salvamento. 
Aproveitando o espaço para o dog run. 
A área será totalmente cercado no espaço de 1800 metros. O uso do local será gratuito, a 
abertura está previsto para abril de 2008. 
Para informações entre em contato com, Escritório Portal, Departamento de Contrução de 
Portos na Seção de Empresas. Tel. 044-200-3061. 
 
 
 

Curso da Língua Japonês 2005  Associação Internacional de Kawasaki 
 

Curso noturno: quarta-feira 18:30 às 20:30hs. 
Setembro a dezembro, total de 13 aulas 6.500 ienes. 
Janeiro a março, total de 11 aulas 5.500 ienes. 

 
Curso diurno: terça e sexta-feira 10:00 às 12:00hs. 
Setembro a dezembro, total de 22 aulas 11.000 ienes. 
Janeiro a março, total de 19 aulas 9.500 ienes. 
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Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs. 

 
Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Terça, quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira    Espanhol:  Terça e quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira    Tagalog: Terça e quarta-feira 


