Boletim de outubro/novembro de 2021

Português（ポルトガル語版）

Associação Internacional de Kawasaki
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE KAWASAKI
japonês, 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

【Data e horário】 sábado, 6 de novembro de 2021, das 10h às 12h
【Local】
Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Atividades em Grupo - 2F
【Público-alvo】 Universitário, estudantes técnicos e colegiais (incluindo formados)
【Vagas】
20 pessoas (por ordem de inscrição)
Gratuito
【Palestrante】 Fang Zhen Hua, Diretora do U Ken Education
1. Noções básicas sobre procura de emprego;
Reserva
2. Processo de procura de emprego;
obrigatória
3. Como se portar ao procurar um emprego;
4. Prática de entrevista de emprego;
5. Perguntas e respostas sobre procura de emprego.
【Consultas/Inscrições】 por telefone ou e-mail para a Associação Internacional Kawasaki
【Telefone】
044-435-7000
【E-mail】 soudan39@kian.or.jp
【Conteúdo】

c/ intérprete
Gratuito

ORIENTAÇÃO PARA INGRESSO NO ENSINO MÉDIO

para crianças com contexto internacional

Sessão de consultas e fornecimento de informações necessárias para ingressar nas escolas públicas
de ensino médio da província de Kanagawa.
【Data e horário】 sábado, 20 de novembro de 2021, das 13h às 16h
★ Entrada gratuita!
【Local】
Hall do Centro Internacional de Kawasaki
Inscrição obrigatória!
【Inscrições】
até 30 de outubro, por telefone ou pessoalmente
★ Consulta gratuita com
despachante administrativo.
【Público-alvo】 até 20 famílias de estudantes ginasiais, responsáveis
ou apoiadores (até 3 pessoas por família)
【Conteúdo】
requisitos para o exame e consultas em geral, etc.
【Consultas】
Associação Internacional de Kawasaki
Telefone: 044-435-7000
【Coorganização】Conselho de Ligação de Atividades Multiculturais e Associação Internacional de Kawasaki

【Data e horário】 sábados, 16 e 30 de outubro de 2021, das 14h às 16h
【Taxa de participação】 Gratuita
【Vagas】
30 pessoas (prazo de inscrição até sexta-feira, 15 de outubro)
【Inscrições】
através do formulário de inscrição no site
【Conteúdo】
estudantes bolsista de intercâmbio de Kawasaki irão elaborar e apresentar projetos
e em grupos sobre falando sobre a cidade de Kawasaki, ou comparando as culturas
e filmes, etc. suas respectivas cidades. Vamos interagir online!
【Consultas】
Associação Internacional de Kawasaki
Telefone: 044-435-7000
E-mail: kiankawasaki@kian.or.jp

CONSELHO DE REPRESENTANTES DOS RESIDENTES ESTRANGEIROS
DA CIDADE DE KAWASAKI
INSCRIÇÕES DE REPRESENTANTES PARA O 14º MANDATO
Dê a sua opinião à cidade de Kawasaki, tornando-se um representante!
【Requisitos】 1. Não possuir nacionalidade japonesa;
2. Maiores de 18 anos;
3. Estar registrado como residentes da cidade de Kawasaki há mais de um ano;
【Vagas】
até 26 pessoas
【Período do mandato】 1º de abril de 2022 até 31 de março de 2024 (2 anos)
【Inscrições】 1º de setembro a 16 de novembro de 2021 (data do carimbo postal)
Envie a inscrição para o Setor de Promoção Multicultural (ou entregue pessoalmente)
Endereço: Kawasaki-shi Shimin Bunka-kyoku, Tabunka Suishin-ka
Kawasaki Frontier Bldg. 9F, 11-2 Ekimae Honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki 210-0007
【Formulário de inscrição】nas subprefeituras (kuyakusho) e associações de residentes (shiminkan).
Também pode ser baixado pelo site da prefeitura.
【Conteúdo】 Temas escolhidos pelos participantes, sobre problemas enfrentados por estrangeiros.
As conclusões serão reportadas ao prefeito, além de apresentar as opiniões.
* Reuniões são realizadas em japonês. Material em japonês com a leitura dos kanjis.
【Consultas】 Kawasaki-shi Shimin Bunka-kyoku, Tabunka Suishin-ka
Tel.: 044-200-2846
Centro One-Stop para Consultas de Estrangeiros, Centro Internacional de Kawasaki
Tel.: 044-455-8811

Serviço de consulta para estrangeiros
do centro internacional de Kawasaki
Não hesite em nos contactar quando tiver alguma dúvida ou problemas (gratuito)

REALIZAMOS CONSULTAS PELO ZOOM DESDE 1 DE JULHO!
Agendamento através do site
* Horário de atendimento: 9h00 - 17h00 (disponível também no horário de almoço)
* Linha direta para consultas: Tel. 044-455-8811
Possível fazer consultas mesmo nos dias em que não há um atendente
que fale o idioma desejado através de interpretação por telefone.
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

Página
para inscrição
online

Site do Centro
Internacional
de Kawasaki

* Consulta jurídica gratuita com despachante administrativo
(Realizado em japonês. Não é possível agendar intérprete.)
Data e horário: aos domingos, 17 de outubro e 21 de novembro, das 14h00 às 16h00
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reuniões 2F.

