Boletim de dezembro de 2021/janeiro de 2022

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, 18/dez/2021, das 14h00 às 14h40
Taxa de participação: gratuito
Vagas: 20 pessoas (prazo de inscrição até segunda-feira, 13/dez)
Inscrições: por e-mail
Conteúdo: compartilhar como é o Natal ou o réveillon no país que você tem uma ligação
Prêmio de participação: uma receita de Natal ou réveillon para os participantes que responderem a enquete
Consultas: Associação Internacional de Kawasaki
Tel.: 81-44-455-8811
e-mail:soudan39@kian.or.jp

Orientação prévia sobre o ingresso
na escola primária para os estrangeiros
“Como é uma escola primária?”

Como é a escola japonesa? O que eu
.
preciso preparar? Não entendo explicação deles!

Data e horário: sábado, 29 de janeiro de 2022, das 13h30 às 16h00
Local: saguão do Centro Internacional de Kawasaki
Consultas: tel. 044-435-7000 (principal)

Se precisar:
solicite
interprete e
berçário!

Consulta para estrangeiros: 044-455-8811
E-mail: soudan39@kian.or.jp
Mais informações em nosso site ou nos panfletos.

http://www.kifjp.org/kcns/child/7460/

Se você é fã de quadrinhos ou gosta de idiomas, não perca!
O mangá japonês, que é internacionalmente popular, está em inglês,
Dinamarquês, italiano, alemão, espanhol, etc.
Foi traduzido para várias línguas.
Aqui temos mangás como “Dragon Ball”, “NARUTO”, “Yu-Gi-Oh!”
e “Captain Tsubasa” em outros idiomas.
Não deixe de vir!
A biblioteca está localizada no primeiro andar (2F) do Centro Internacional Kawasaki.

Taxa Gratuita

Atendimento no fim e início de ano nos prontos-socorros em feriados
e centros médicos infantis de emergência
A consulta inicial para febre repentina, etc. é realizada nos “prontos-socorros em feriados”.
Departamentos médicos: Clínica geral e pediatria
Atendimento: aos domingos e fim e início de ano:
30 (qui)/dez/2020 a 4 (ter)/jan/2022, das 9h30 às 11h30 e 13h00 às 16h00
*Por favor, telefone antes para confirmar o horário de atendimento, etc. antes de comparecer para fazer uma consulta, pois o
horário de atendimento pode variar.)
Nome em japonês e em português

TEL e distrito

Horário de atendimento/consulta

南部小児急病センター（川崎病院内）
Centro Médico Infantil de Emergência da Região Sul
(dentro do Hospital Kawasaki)

044-233-5521
Subprefeitura de Kawasaki

Todas as noites, das 17h00 às 8h30
da manhã seguinte
Atendimento 24 horas aos domingos,
feriados e fim/começo de ano

川崎休日急患診療所
Pronto-socorro em Feriados de Kawasaki
幸休日急患診療所
Pronto-socorro em Feriados de Saiwai
中原休日急患診療所
Clínica de Pronto-socorro em Feriados de Nakahara

044-211-6555
Subprefeitura de Kawasaki
044-555-0885
Subprefeitura de Saiwai
044-722-7870
Subprefeitura de Nakahara

中部小児急病センター
Centro Médico Infantil da de Emergência da Região Central

044-733-5181
Subprefeitura de Nakahara

高津休日急患診療所
Pronto-socorro em Feriados de Takatsu
宮前休日急患診療所
Pronto-socorro em Feriados de Miyamae

044-811-9300
Subprefeitura de Takatsu
044-853-2133
Subprefeitura de Miyamae

多摩休日夜間急患診療所
Pronto-socorro em Feriados de Tama
北部小児急病センター
Centro Médico Infantil da de Emergência da Região Norte
(多摩休日夜間急患診療所 Pronto-socorro em Feriados de Tama)

Todas as noites, das 18h30 às 23h00,
dentro do Hospital Musashi-Kosugi
da Universidade de Medicina Nippon
(日本医科大学武蔵小杉病院内)

044-933-1120
Subprefeitura de Tama

das 9h00 às 11h30 e 13h00 às 16h00
(medicina interna e pediatria)
Todas as noites, das 18:30 às 22:30
(medicina interna)

044-933-1120
Subprefeitura de Tama

Todas as noites, das 18h30 às 5h30
da manhã seguinte (pediatria)

044-966-2133
Subprefeitura de Asao

麻生休日急患診療所
Pronto-socorro em Feriados de Aso

Centro de Informação Médica de Emergência (atendimento 24 horas,
exceto orientação odontológica e aconselhamento médico) Tel. 044-739-1919

Não hesite em nos contactar quando tiver alguma dúvida ou problemas (gratuito)

REALIZAMOS CONSULTAS PELO ZOOM DESDE JULHO DE 2021!
Reservas pelo 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
português
coreano
vietnamita
indonésio

segunda à sábado
terças e sextas
terças e quintas
terças e sextas
terças e quartas

chinês
espanhol
tagalo
tailandês
nepalês

segunda à sábado
terças e quartas
terças e quartas
segundas e terças
terças e sábados

* Consulta jurídica gratuita com despachante administrativo

Página para
inscrição online

Site do Centro
Internacional
de Kawasaki

(Realizado em japonês. Não é possível agendar intérprete.)
Data e horário: aos domingos, 19 de dezembro de 2021 e 16 de janeiro de 2022, das 14h00 às 16h00
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reuniões 2F.

