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BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE KAWASAKI 
inglês, chinês, coreano, espanhol, português, tagalo, vietnamita, tailandês, indonésio, nepalês e japonês fácil 

Disponível também no site da Associação (http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html) 
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Aulas em pequenos grupos com atividades sobre a cultura japonesa, a região e a prevenção de 
desastres. 
 

2º Semestre - Curso Matinal  

Horário: ter. e sex., 9h50 - 11h50 

Período: 15/set. - 4/dez.  

Número de aulas: 22 aulas 

Preço: 12,100 ienes (fora a apostila) 

* Creche gratuita (maiores de 1 ano)  

2º Semestre - Curso Noturno 

Horário: quartas, 18h30 - 20h30 

Período: 2/set. - 9/dez. 

Número de aulas: 15 aulas 

Preço: 8,250 ienes (fora a apostila) 

* Sem creche  

Local: Centro Internacional de Kawasaki  

Consultas: Associação Internacional de Kawasaki 

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

Danos causados por um desastre natural, como terremotos ou tufões, etc., 

podem ser reduzidos se estivermos preparados. O panfleto “Preparação 

para desastres em Kawasaki” é distribuído nas subprefeituras do município 

de Kawasaki e sua versão em outros idiomas está disponível no site do 

município de Kawasaki.   

Confira e esteja preparado! O serviço "mail news Kawasaki" envia 

mensagens em japonês fácil que podem ser vistas no computador ou no 

celular, notificando em caso de alertas de emergência e como proceder 

quando ocorrer um terremoto. Necessário cadastro prévio! 
 

O uso da máscara propicia o aumento da temperatura corporal e dificulta 
perceber que estamos com sede. Vamos nos hidratar com frequência, 
bebendo solução salina, chá ou bebida esportiva, etc. 
 

Sintomas que podem indicar insolação: 

- Convulsões nos braços, nas pernas e dores musculares. 
- Fadiga, tontura, náusea e dor de cabeça, etc. 
- Taquicardia e palidez do rosto. 
- Falta de firmeza nas pernas, não conseguindo se levantar ao cair, etc. 

mailto:kiankawasaki@kian.or.jp


"Pedido de Cooperação para o Censo Nacional" 

Realizaremos um censo nacional para pesquisar o número de pessoas, a idade e a profissão, 
etc. de todos (incluindo estrangeiros) que estiverem morando no Japão em 1º de outubro 

Após setembro, o recenseador distribuirá o ID para resposta 

através da internet e o formulário da pesquisa em sua casa. 

Por favor, aqueles que puderem, usem a internet para 

responder (disponível em 7 idiomas: japonês, inglês, chinês, 

coreano, português, espanhol e vietnamita). Se não puder 

responder através da Internet ou se não souber um dos 7 

idiomas, informe a subprefeitura ou o escritório local. 

As respostas do censo não serão disponibilizadas para o Departamento de Imigração ou para 

a polícia. Agradecemos sua cooperação. 

Informações: Divisão de Estatística, Departamento de Planejamento de Assuntos Gerais,  

 Município de Kawasaki Tel.: 044-200-2070  
 

No período de verão que vai ter férias de verão para as crianças menores até 6º ano da escola primária vai ter 

um desconto especial durante o período citado acima. 

Ônibus da Prefeitura  50 Ienes (Trajeto Especial Noturna 100 Ienes)    01/08/2020 ~ 16/08/2020  

Ônibus Tokyu  50 Ienes   18/07/2020 ~ 31/08/2020 

Ônibus Rinkoo   passe-livre de 1000 Ienes    20/07/2020 ~ 31/08/2020 

Detalhes, verifique nos sites: 

http://www.city.kawasaki.jp/820/category/5-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

https://www.tokyubus.co.jp/route/ticket/value/child.html 

https://www.rinkobus.co.jp/info/2020/07/post-34.html 
 

Está com problemas? Precisa de ajuda? (GRATUITO) 

★ Atendemos consultas em chinês de segunda a sábado desde 1º de abril. 

★ Atualmente, não estamos recebendo pedidos para tradução no Centro. 

- Horário para consultas: das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às16h00 
- Telefone para consultas: 044-455-8811 

 

               

   

 

 

 

 
 
 

* Consulta Jurídica Gratuita com Escrivão Administrativo 
(Somente em japonês, mas é possível agendar um intérprete pago.) 
Datas e horário: aos domingos, 16 de agosto e 20 de setembro, das 14h00 às 16h00  
*Telefone antes de vir, pois está sujeito a alterações para evitar a propagação do novo coronavírus. 

Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reuniões 2F.  

Idioma Dia da semana  Idioma Dia da semana 

inglês  segunda à sábado   chinês segunda à sábado 

português terças e sextas   espanhol terças e quartas 

coreano terças e quintas  tagalo terças e quartas 

vietnamita terças e sextas  tailandês segundas e terças 

indonésio terças e quartas  nepalês terças e sábados  
Site do Centro 
Internacional de Kawasaki 

https://www.rinkobus.co.jp/info/2020/07/post-34.html

