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Português （ポルトガル語）

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE KAWASAKI
Inglês, Chinês, Coreano, Espanhol, Português, Tagalo, Vietnamita, Indonésio, Tailandês, Nepalês
e Japonês Fácil
Disponível também no site da Associação (http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html)
Publicação: Associação Internacional de Kawasaki
Tel.: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
E-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
**************************************************************************************

Orientação sobre o ingresso na
escola primária de crianças que não
têm o japonês como língua materna
"Como será que é a escola primária japonesa?", "Quais os preparativos para fazer a matrícula?",
"Não entendo japonês e mesmo se participar da orientação da escola não vou entender nada..."
A orientação sobre o ingresso na escola primária será voltada para as crianças estrangeiras e
seus responsáveis, com essas e outras preocupações. Você pode fazer perguntas para tirar suas
dúvidas sobre como ingressar no ensino primário. Será realizada uma explicação através de um
vídeo e um manual (em diversos idiomas e com a leitura em kana), para compreender sobre a
vida escolar, além de explicar o que precisa ser providenciado, exibindo uma amostra do material
escolar.
[Data e hora] sábado, 1º de fevereiro de 2020 13h30 - 16h00
[Local] Salão central do Centro Internacional de Kawasaki
* Teremos intérprete e creche (necessário reserva)
[Contato] Centro Internacional de Kawasaki TEL.: 044-435-7000

Gratuito
Necessário
inscrição

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

Data: 2 (sáb), 3 (dom) e 4 (seg) de novembro de 2019
o desfile será no domingo, 3 de novembro
Hora: 10h00 - 16h30 (em caso de mau tempo será cancelado)
Local: parque Fujimi-koen em Kawasaki-ku
A pé: cerca de 15 min das estações de "Kasaki (Kitaguchi)" da JR e "Keikyu Kawasaki" da linha Keikyu
Ônibus: do terminal de ônibus da estação de Kawasaki Higashiguchi, desça em "Kyoiku Bunka Kaikan mae"
- Ônibus municipal de Kawasaki <números: 川 04, 川 05, 川 07, 川 10, 川 13 e 川 15> (plataformas 11 a 15)
- Ônibus Rinko <números: 川 02, 川 03> (plataformas 16, 17 e 20)

Procuram-se Participantes

O “Centro de Apoio Multilíngue em Desastres” fornece informações em vários idiomas e, assim, a
"tranquilidade", a fim de dar apoio aos residentes estrangeiros quando ocorrem desastres como
um grande terremoto, etc.
Procuramos estrangeiros que gostariam de participar neste treinamento de instalação.
Data e horário: domingo,
12 de dezembro de 2019, 9h00 - 12h00
Local: Centro Internacional de Kawasaki
Contato: Divisão de Convivência Multicultural (Watanabe)
TEL.: 044-435-7000
*************************************************************************************

Festival de Hanabi muito popular sendo o 1º em todo o país e o 1º de Kanagawa.
Será realizado este ano também!
Sábado, 5 de outubro de 2019
*Em caso de mau tempo será cancelado (não será transferido)
[Horário] 18h00 - 19h00 [Quantidade] aprox. 6.000 fogos
[Local] Leito do Rio Tamagawa
(entre a Ponte Futako e a Estrada Daisan Keihin)
Lançamento: leito do Rio Tamagawa, 2 Suwa, Takatsu-ku, Kawasaki

[Contato]

Centro de Atendimento Kawasaki TEL.: 044-200-3939
Patrocinadoras/Associação de Turismo de Kawasaki TEL.: 044-544-8229
https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_103697.html
*************************************************************************************

Serviço de Consulta para Estrangeiros
Centro Internacional de Kawasaki
Está com problema? Precisa de ajuda? (GRATUITO)
★ De agosto em diante não há mais atendimento com intérprete.

Horário de consulta: 10h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00
Idioma
Dia da semana
Idioma
Inglês
segunda à sábado
Chinês
Português
terças e sextas
Espanhol
Coreano
terças e quintas
Tagalo
Vietnamita
terças e sextas
Tailandês
Indonésio
terças e quartas
Nepalês

Linha direta: 44-455-8811
Dia da semana
terças, quartas e sextas
terças e quartas
terças e quartas
segundas e terças
terças e sábados

＊Consulta Jurídica Gratuita com Escrivão Administrativo
(Somente em japonês mas é possível agendar intérprete - pago)
Datas e horário: aos domingos, 20 de outubro e 17 de novembro, 14h00 - 16h00
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reunião no 2o andar

