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

Curso de Japonês Prático e Divertido para Estrangeiros 

- Aulas para grupo pequenos / Atividades para compreender a cultura japonesa e a prevenção de desastres 

Período da manhã terças e sextas, das 9h50 às 11h50 
1º período 16/abr. a 09/jul. (22 aulas) 11.880 ienes 

2º período 17/set. a 03/dez. (22 aulas) 12.060 ienes 

3º período 14/jan. a 13/mar. de 2020 (17 aulas) 9.350 ienes 

* Temos creche (Gratuito para crianças maiores de 1 ano) Valor da apostila a parte. 

 

Período noturno toda as quartas, das 18h30 às 20h30 
1º período 17/abr. a 10/jul. (12 aulas)  6.480 ienes 

2º período 04/set. a 11/dez. (15 aulas)  8.210 ienes 

3º período 08/jan. a 04/mar. de 2020 (9 aulas)       4.950 ienes 

* Sem creche     Valor da apostila a parte. 

 

Local: Centro Internacional de Kawasaki 

Consultas: Associação Internacional de Kawasaki 

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

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

★Informações Úteis de Kawasaki★ 
 

＊Os balcões do Depto Civil e de Seguro Nacional de cada distrito da cidade, 

estarão parcialmente abertos todos os 2º e 4º sábados do mês 
Na Cidade de Kawasaki, no 2º e 4º sábados do mês, das 8h30 às 12h30 

Estarão atendendo trâmites tais como “mudanças de endereço”, “registros familiares (casamento, nascimento, 

etc.)”, “emissão da cópia do atestado residencial”, etc. Porém, as sucursais e filiais não estarão funcionando. 

Consultas: “Thank You Call Kawasaki” Tel.: 044-200-3939 

 

＊Os 6 Pontos Principais na hora de chamar o 110(Hyaku Touban) (Polícia) 
Caso você sofra um acidente ou se encontre em apuros, acalme-se e disque 1-1-0 

O policial da central 110 vai atendê-lo e fazer as seguintes perguntas na ordem como consta abaixo.E responda 

com calma. 

1. O que aconteceu? (nome do caso) 

2. Quando aconteceu? (horário que aconteceu) 

3. Onde aconteceu? (local onde aconteceu) 

4. Qual a característica do carro e/ou algo sobre o criminoso? (qual o meio usado para a fuga) 

5. Como você está no momento? (situação atual) 

6. Diga-me o seu nome (dizer o sexo, endereço, nome e telefone da vítima ou testemunha ocular) 

A Polícia da Província de Kanagawa atende consultas relacionadas à prevenção de casos e acidentes que não 

exijam urgências, assim como também, está pronta para receber reclamações, opiniões, queixas sobre os seus 

serviços para melhor atender os cidadãos. 

<Escritório Geral da Polícia do Departamento de Polícia> 

Telefone de Consulta da Polícia “＃9110” ou 045-664-9110 
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****************************************************************************************** 

Festival Internacional de Kawasaki ２０１９ 
O Festival Internacional de Kawasaki também será realizado este ano. 

É um dia no qual você poderá experimentar e sentir o mundo de perto.  

Estrangeiros de vários países estarão participando com suas barracas e eventos. Compareçam! 

Data e horário: 07 (dom.)/julho, 10h00 às 16h30 

Local: Centro Internacional de Kawasaki 

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

Confraternização através da Culinária... 

...um desafio para aprender a culinária brasileira! 
8/jun. (sáb.) das 11h00 às 14h30 

Professoras:Edilaine Toma e Julia Midori Nakamori 

Local : Centro Internacional de Kawasaki – Sala de Culinária 

Vagas: 20 pessoas (caso ultrapasse o número de vagas, haverá sorteio) 

Preço: 1.540 ienes (pago no dia) *haverá creche gratuita (maiores de 1 ano com reserva) 

Inscrição: Através de cartão-resposta. Possível inscrever até 2 pessoas por cartão 

1. Nome do curso “Culinária brasileira”; 2. Nome (caso sejam 2, o nome das 2 pessoas); 

3. Endereço; 4. Telefone para contato durante o dia 

Prazo: recebimento até 20/maio (seg.) 

Consultas: Associação Internacional de Kawasaki 

* Para maiores informações, consulte os panfletos, site, Facebook ou a KIAN 

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

Oyako Nihongo Salon 

＊Pais estrangeiros: “Venham aprender o Japonês junto com o seu bebê”＊ 
            ◆ Somente crianças com até 2 anos de idade (até 30 de abril de 2019)◆ 

 

Venha aprender o Japonês, prático e útil no dia a dia da criança! Tire suas dúvidas! 

Datas e horário: 17/maio a 28/junho  todas às sextas 

     10h00 às 11h30          
Vagas: 10 pares – mãe ou pai e filho(a) 
Local: Centro Internacional de Kawasaki 

Inscrições: “Oyako Nihongo Salon” (com sra.Hamada) pelo e-mail: 
nihongosaron@gmail.com  ou na Associação Internacional de Kawasaki 

Tel.: 044-435-7000    Mail: kiankawasaki@kian.or.jp 

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

Serviço de Consultas para Estrangeiros 

Centro Internacional de Kawasaki 
Está com problemas? Precisa de ajuda? 

Horário de consulta: 10h00 às 12h00 / 13h00 às 16h00 Tel.: 044-435-7000 

Idioma Dia da semana  Idioma Dia da semana 

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 

 

* Consulta Jurídica Gratuita com Escrivão Administrativo 

Local: Centro Internacional de Kawasaki - 2o andar Sala de Reuniões 

Data e horário: 21 de abril e 19 de maio, das 14h00 às 16h00 (aos domingos) 

(Realizado em japonês. Necessário marcar hora para consultas com intérprete. Serviço pago.) 

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

Valor : 100 ienes / aula 

GRATUITO! 
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