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

Curso de Japonês Prático e Divertido para Estrangeiros 

-Aulas em pequeno grupo. 
-Atividades para compreender a cultura japonesa e a prevenção de desastres. 

Período da manhã: terças e sextas-feiras, das 9h50 às 11h50 
1º período: 13 de abril a 2 de julho (22 aulas); 12.100 ienes 
2º período: 14 de setembro a 3 de dezembro (22 aulas); 12.100 ienes 
3º período: 11 de janeiro a 11 de março de 2022 (17 aulas); 9.350 ienes 
*Haverá creche (Gratuito para crianças maiores de 1 ano) *Apostila cobrada a parte. 

Período noturno:  toda quarta-feira, das 18h30 às 20h30 
1º período: 14 de abril a 7 de julho (12 aulas); 6.600 ienes 
2º período: 1º de setembro a 15 de dezembro (15 aulas); 8.250 ienes 
3º período: 12 de janeiro a 16 de março (9 aulas); 4.950 ienes 
*Não haverá creche *Apostila cobrada a parte. 

Local: Centro Internacional de Kawasaki 

Consultas: Associação Internacional de Kawasaki 

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

*Programação sujeita a alterações. Por favor, verifique no momento da inscrição. 

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

Locais Famosos em Kawasaki 

para Ver a Floração das Cerejeiras 

 

A melhor época para ver as flores de cerejeira este ano é do final de março até início de abril. 
Existem muitos parques e áreas verdes atraentes em Kawasaki. 
Como no ano passado, indicaremos alguns onde a floração das cerejeiras é magnifica. 
 

Nikaryo Yosui  

(aprox. 2 min a pé da "Estação Shukugawara" da linha JR Nambu, 

distrito de Tama) 
É um aqueduto antigo construído no período Edo.  

Há cerca de 400 cerejeiras, por aproximadamente 2 km ao longo do aqueduto. 

 

Rio Asao  

(aprox. 3 min a pé da "Estação Kakio" da linha Odakyu, 

distrito de Asao)  
Cerca de 250 cerejeiras formam um túnel cor-de-rosa  

ao longo do rio Asao. 
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************************************************************************************** 

SERVIÇO DE CONSULTA PARA ESTRANGEIROS  
DO CENTRO INTERNACIONAL DE KAWASAKI 
Não hesite em nos contactar quando tiver alguma dúvida ou problemas (gratuito) 

★ Ampliação do horário de consulta a partir de abril! 

* Horário de consulta: 
até 31 de março, das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00 
a partir de 1º de abril, das 9h00 às 17h00 (inclusive no horário de almoço) 

* Linha direta para consultas: 044-455-8811 

 

 

 

 

 

 

* 
Consulta Jurídica Gratuita com Escrivão Administrativo 

(Realizado em japonês. Não é possível agendar intérprete.) 
Data e horário: aos domingos, 18 de abril e 16 de maio, das 14h00 às 16h00 
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reuniões 2F. 

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 

◎ Consulte seu médico primário. ◎ Se não possuir um médico primário: 

1. Aquele com sintomas como febre, tosse e dor de garganta 

Contate a Central de Reserva para Consultas sobre Febre, etc. 

Telefone: 0570-048914 (em caso de telefone IP, ligue para 045-285-1015) 

Atendimento: das 9h00 às 21h00 (incluindo sábados, domingos e feriados) 

2. Aqueles que não apresentam sintomas 

Contate a Centra de Atendimento sobre COVID-19 da cidade de Kawasaki 

Telefone: 044-200-0730 

Atendimento: 24 horas (incluindo sábados, domingos e feriados) 

Balcão de Atendimento por Telefone Multilíngue (Central de Atendimento)  

do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar Social 

Telefone:  0120-565653 (ligação gratuita) 

Idiomas:  Inglês, chinês, coreano, português, espanhol, tailandês e vietnamita 

Atendimento: ◇ inglês, chinês, coreano, português, espanhol: das 9h00 às 21h00 

 ◇ tailandês: das 9h00 às 18h00 ◇ vietnamita: das 10h00 às 19h00 

Ao ficar preocupado com coronavírus 

Site do Centro 

Internacional 

de Kawasaki 


