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川崎区「子育て散策マップ」について 253 

Informação aos estrangeiros. Está em disposição a edição estrangeira sobre as instalações para a 

educação infantil. 「
こそだ

;子育て
さんさく

;散策マップ」Mapa de passeio na educação 

infantil. 

A Secretaria Distrital de Kawasaki criou este mapa de passeio na educação infantil,  

「子育て散策マップ」informando os centros de saúde e assistência social, hospitais e 

creches traduzidos em 5 línguas: inglês, chinês, espanhol, português e coreano. 

Este mapa está dividido em 3 bairros de Kawasaki chuo, Daishi e Tajima distinguindos em cores 

diferentes. 

Este mapa está sendo distribuído no centro de saúde e assistência social de Kawasaki Ku, Daishi e 

Tajima cada portarida de saúde e assistência social. 

Para informações detalhadas, entre em contato com Centro de Saúde e Assistência Social de 

Kawasaki. Tel. 044-201-3250.  
 
 
 

 

 

居住支援制度に付いて 254 

Esta expansão no sistema de apoio teve início em julho deste ano, tem como objetivo apoiar os 

idosos e estrangeiros quando não encontram o fiador no ato do contrato. A cidade de Kawasaki 

mantém um vínculo com as firmas de garantia . A prefeitura apresenta estas firmas como fiador no 

contrato de casas e apartamentos particulares dando o apoio aos moradores. 

Para informações a respeito deste sistema de apoio à moradia, entre em contato com a prefeitura, 

secretaria distrital, sucursal e bibliotecas municipais.  Estão disponíveis panfletos com as 

explicações detalhadas. 

Para informações entre em contato com Secretaria de Construção Municipal 

Seção de Residência.  Tel. 044-200-2997. 



 

 

 

 

「ウルトラマン伝説展」（岡本太郎美術館）について 255 

No Museu de Artes de Okamoto Taro está em exposição o 40o 

Aniversário 「A legenda do Ultraman」 . O Museu de Artes de 

Okamoto Taro situa no bairro de Tama. A exposição estará aberto 

até o dia 24 de setembro. 

Em 1966 o ultraman foi ao programa de televisão deixando 

fascinadas as crianças com os monstros que apareciam nas tvs. 

Nesta exposição o centro principal é o Ultraman, descrevendo a 

paisagem social da época, relatando o nascimento do herói, 

também estará em exposição a moldagem dos monstros utilizados 

durante as filmagens , apresentando as séries do ultraman e sua 

trajetória. A taxa de entrada para adultos, ￥900, universitários 

e estudantes de 2o grau, ￥700, abaixo de ginásio e acima de 65 

anos a entrada será gratuito. 

Para ir ao Museu de Artes de Okamoto Taro, linha Odakyu estação de Mukougaoka Yuen, 17 

minutos a pé. 

Para informações detalhadas, entre em contato com o Museu de Artes de Okamoto Taro, tel. 

044-900-9898. 
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Curso de língua japonesa 2005  Associação Internacional de Kawasaki 
Curso noturno: Toda quarta-feira 18:30 às 20:30  Curso diurno: Toda terça-feira e sexta-feira 10:00 às 12:00 

1º Trimestre: 6.000 ienes Total de 12 aulas   1º Trimestre: 11.000 ienes Total de 22 aulas 

2º Trimestre: 6.500 ienes Total de 13 aulas   2º Trimestre: 11.000 ienes Total de 22 aulas 

3º Trimestre: 5.500 ienes Total de 11 aulas   3º Trimestre: 9.500 ienes  Total de 19 aulas 
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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 
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