Boletim de outubro/novembro de 2020

Português（ポルトガル語）

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)
Associação Internacional de Kawasaki 2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-0033
Tel.: 044-435-7000

Fax:044-435-7010

https://www.kian.or.jp/

E-mail: kiankawasaki@kian.or.jp

Abertura de conta no Facebook/Twitter
Abrimos uma conta do Setor de Promoção Multicultural da Cidade de Kawasaki no Facebook e no
Twitter. Divulgaremos informações úteis para a vida cotidiana dos cidadãos estrangeiros e informações
sobre a política multicultural da cidade de Kawasaki. Não deixe de acessar através do URL ou código
QR abaixo!

Facebook
Setor de Promoção Multicultural da Cidade de Kawasaki

https://www.facebook.com/kawasaki.tabunk/

Twitter
Setor de Promoção Multicultural da Cidade de Kawasaki

https://twitter.com/kawasaki_tabunk

Setor responsável: Setor de Promoção Multicultural da Cidade de Kawasaki
Departamento de Assuntos dos Residentes, Secretaria Cultural dos Cidadãos
TEL.: 044-200-2846 FAX: 044-200-3707 E-mail: 25tabunka@city.kawasaki.jp

Agora é possível consultar gratuitamente sobre procedimentos de imigração e permanência no
Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros.
◎ Possível consultar anonimamente.
◎ Obrigatório reservar antecipadamente.
◎ Dependendo do conteúdo da consulta, a imobiliária da FRESC também estará presente.
Horário:
Local:
Assunto:
Idiomas:

segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00 - exceto feriados, final e início de ano.
Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros (Yotsuya Tower 13F, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku)
Consulta sobre imigração, permanência, etc.
11 idiomas (japonês fácil, inglês, chinês, coreano, vietnamita, tailandês, nepalês, indonésio,
tagalo, português e espanhol)

Reservas: tel.: 03-5363-3025 e-mail: info-fresc@i.moj.go.jp
* Atendimento em japonês e inglês (reserva obrigatória)

Orientação sobre o ingresso no ensino médio (kōkō)
para crianças conectadas a países estrangeiros
Reunião para explicação e prestação de informações necessárias para ingressar
nas escolas públicas de ensino médio na província de Kanagawa.
Data e horário: sábado, 17 de outubro, das 14h00 às 16h00.
Local: hall do Centro Internacional de Kawasaki
Assunto: sobre o ingresso e vestibular do ensino médio (kōkō), etc.
Público alvo: estudantes ginasiais do 1o ao 3o ano, pessoas com
ginasial completo e seus pais ou responsáveis (vagas no
total de 20 fámilias).

★ Entrada gratuita!
Inscrição obrigatória!
★ Haverá consulta gratuita com
um escrivão administrativo.

Consultas: Associação Internacional de Kawasaki, Tel.: 044-435-7000
Organização: Comitê de Atividades Multiculturais de Kawasaki, Associação Internacional de Kawasaki.

Conhece a nossa biblioteca? Fica na sala de reuniões no 3o andar (2F) do Centro Internacional de Kawasaki.
É possível ler livremente na sala. (Gratuito. Não realizamos empréstimos.)
Temos livros em vários idiomas, livros infantis,
histórias em quadrinhos em inglês, jornais, revistas, CDs e DVDs.
Também temos livros para conhecer idiomas e culturas de outros países.

Não deixe
de comparecer.
Aguardamos
por você!

Atualmente, estamos tomando medidas de prevenção de doenças contagiosas.
Horário de funcionamento: das 10h00 às 19h30 * Fechado para limpeza das 14h00 às 15h00.
(Fechado no final e início de ano e nos dias de inspeção das instalações e da coleção.)
* Crianças abaixo do 3o ano do ensino primário podem entrar acompanhadas dos responsáveis.

Serviço de Consulta para Estrangeiros do Centro Internacional de Kawasaki
Está com problemas? Precisa de ajuda? (GRATUITO)

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

Dia da semana

Idiomas

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

* Consulta Jurídica Gratuita com Escrivão Administrativo
(Somente em japonês, mas é possível agendar um intérprete com serviço pago.)
Datas e horário: aos domingos, 18 de outubro e 15 de novembro, das 14h00 às 16h00
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reuniões 2F.

