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子供の就学などについて 

Toda crianca tem o direito de receber educacao. 

As criacas estrangeiras ao ingressar nas escolas primario e ginasio minicipal e fundamental o 

procedimento da aplicacao escolar. 

Dentro da cidade de Kawasaki estao a disposicao escolas municipais de primario, ginasio e 

tambem escolas particulares. 

Para ingressar nas escolas particulares entre em contato com a escola desejada. 

Para quem deseja ingressar criancas na escola maternal entre em contato na Secretaria Distrital 

na secao de Centro de Saude e Bem-estar de cada regiao. 

Para criancas que tem dificuldade na lingua japonesa, para consultas entre em contato com o 

Centro de Educacao Geral. Tel. 044-844-3733. Atendimento em japones. 
 
 

  

 
 
 
 

 
ホオジロザメの剥製について 

 
Em outubro do ano passado, foi encontrado no porto de Kawasaki o macho do 

tubarao-branco (Carcharodon carcharias) capturado e empalhado, esta em 

exposicao no Kawasaki Marien. 

O tubarao-branco empalhado medindo proximadamente 5 metros e considerado um dos 

maiores dentro da especie. 

E conhecido por ser um predador do mar que ataca os humanos, e tambem conhecido pelo filme 

“ Jaws”. 

Venha conhecer o tubarao- branco empalhado no Kawasaki Marien.  

Maio e a epoca ideal para uma boa caminhada , aproveite esta oportunidade. 

Para ir ao Kawasaki Marien, da estacao de Kawasaki linha JR saida leste, de onibus do ponto 

no.19, onibus que circula ao Higashi Ogishima, descer no ponto de Kawasaki Marien. O local 

estara aberto das 9 :00hs ate 21:00hs. 

Para informacoes entre em contato com Kawasaki Marien, tel. 044-287-6000. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

バラ苑について 
A area verde de Ikuta esta colorido com flores de rosas, conhecido com “bara en”. Jardins de 

rosas. 

Neste jardim de rosas, estao plantadas cerca de 4700 rosas, 533 especies dando muita vida e 

colorindo o jardim. As variedades das rosas sao muitas , cobrindo de encanto esta area verde. 

A entrada para o jardim de rosas, sera gratuito.  

Venha passar o dia rodeado pelas belezas das rosas. 

Para ir ao Jardim de Rosas, linha Odakyu estacao de Mukogakoka Yuen, pegar onibus em 

Kajigaya e descer no ponto de Mukogaoka Yuen mae. Ou linha JR Nambu, estacao de 

Shukugawara, 15 minutos a pe. 

A abertura do jardim, de terca-feira a sexta-feira das 10:00hs ate 16:30hs. Sabado e domingo 

das 9:00hs ate 16:30hs. 

Para informacoes entre em contato com Area Verde de Ikuta, tel. 044-978-5270. 
 
 

 
 
 

Consultas gratuita: 
Problemas de visto, naturalizacao, casamento internacional, leis trabalhistas, seguros e demais assuntos 

legais os profissionais “Gyoseishoshi” estarao dando atendimento para todos os estrangeiros. 

1- Data: 1o sabado das 14hs as 16hs 

Local: Kanagawa Volunteer Support Center. 2-24-2 Tsuruya-cho, Yokohama. 

 

2- Data: 3o domingo das 14hs as 16hs 

Local: Associacao Internacional de Kawasaki. 2-2 kizuki Gion-cho Nakahara Ku Kawasaki. 
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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 
            1o , 3o sábado 2o , 4o segunda-feira                     2o , 4o sábado, 1o , 3o segunda-feira


