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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE KAWASAKI 2019
Julho! Mês em que acontece o famoso Festival Internacional de Kawasaki.
É um dia no qual você poderá experimentar o mundo de perto.
Traga os seus familiares e amigos!
Data e horário: domingo, 7 de julho de 2019, das 10h00 às 16h30
Local:

Centro Internacional de Kawasaki

Atrações:

- barracas de culinária de vários países
- venda de artesanatos e adereços de cada país
- apresentação de danças, concerto com instrumentos tradicionais e Ganmyo Taiko
pelos cidadãos estrangeiros
- vivências de como vestir yukata e arranjo floral, stamp rally, bazar, etc.

Realização:

Comissão Executiva do Festival Internacional,
Conselho das Organizações Privadas de Intercâmbio Internacional de Kawasaki,
Associação Internacional de Kawasaki

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

Cursos de Línguas para Crianças nas Férias de Verão!
Período: 23(ter.), 24(qua.), 25(qui.) de julho de 2019
Vagas: 15 pessoas por classe (caso haja muitas inscrições será realizado sorteio)
Valor:

3.080 ienes por curso (incluso material)

Local:

Centro Internacional de Kawasaki

Modo de inscrição: 1. Nome do curso; 2. Nome do participante (com furigana);
3. Idade; 4. Endereço; 5. Telefone para contato durante o dia.
Através do formulário no site
Prazo de inscrição: segunda-feira,8 de julho de 2019 *Somente inscrições recebidas dentro do prazo
Nome do curso

Horário

Idade alvo

Professor

Inglês p/ crianças - A

09h50 - 10h50

Alunos do 1o ano do shogakko

Elda Beatriz Fujikura
(Argentina)

Inglês p/ crianças - B

11h00 - 12h00

Espanhol para crianças

13h00 - 14h00

o

o

Alunos do 2 ao 4 ano do shogakko
6 a 10 anos

Yovanni Ichikawa
(Peru)

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

Confraternização através da Culinária
Curso para pais e filhos:
receita vietnamita de chá com leite e tapioca
Data e horário: sábado, 24 de agosto, das 10h00 às 16h00
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Culinária no 2o andar
Professora: Su FangYing
Público alvo: pais e filhos de 5 anos até o 4o ano do shogakko (1 dupla)
Pratos: 1. Biscoito de chocolate e aveia; 2. Chá com leite e tapioca
Vagas: 10 duplas de pais e filhos (20 pessoas) (caso ultrapasse o número de vagas será realizado sorteio)
Valor: 1,540 ienes por dupla (pagamento no dia) *Nos consulte caso queira inscrever mais de 1 filho
Prazo de inscrição: segunda-feira, 5 de agosto *Somente inscrições recebidas dentro do prazo.
Modo de inscrição: cartão-resposta (ōfuku-hagaki) preenchido com os dados abaixo.
1. Nome do curso “OYAKO RYORI”;
2. Nome do dos 2 participantes com furigana e a idade da criança;
3. Endereço; 4. Telefone para contato; 5. Como soube do curso (site, panfleto, etc.)
**************************************************************************************

Exame teórico da carteira de motorista em idioma estrangeiro
Idiomas: inglês, chinês, português e vietnamita
As disciplinas ensinadas são as seguintes:
Habilitação
temporária

Habilitação
categoria 1

Habilitação
categoria 2

Motoneta
(gentsuki)

Veículos de
pequeno porte

Inglês

〇

〇

×

〇

×

Chinês

〇

〇

×

×

×

Português

〇

〇

×

×

×

Vietnamita

〇

〇

×

×

×

Seção de Carteira de Motorista da Sede da Polícia da Província de Kanagawa TEL.: 045(365)3111 (geral)
**************************************************************************************

SERVIÇO DE CONSULTA 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
Inglês
Português
Coreano

Dia da semana
segunda à sábado
terças e sextas
terças e quintas

Idioma
Chinês
Espanhol
Tagalog

GRATUITO!

Dia da semana
terças, quartas e sextas
terças e quartas
terças e quartas

Consulta Jurídica Gratuita com Escrivão Administrativo (em japonês)
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reunião no 2o andar
Data e horário: domingo, 16 de junho, das 14h00 às 16h00.
domingo, 7 de julho (durante o Festival Internacional de Kawasaki 2019)
(Consultas com intérprete somente com reserva. Serviço pago.)
************************************************************************************

