
Boletim de abril/maio 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 
 

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

Curso de Japonês Prático e Divertido para Estrangeiros 

- Aulas para grupos pequenos. - Atividades sobre a cultura japonesa e a prevenção de desastres. 

Curso da manhã: terças e sextas-feiras, das 9h50 às 11h50 

1o período: 12 de abril a 28 de julho (21 aulas); 11.550 ienes 

2o período: 13 de setembro a 2 de dezembro (22 aulas); 12.100 ienes 

3o período: 10 de janeiro a 7 de março de 2021 (17 aulas); 9.350 ienes 

*Haverá creche (Gratuito para crianças maiores de 1 ano) *Apostila cobrada a parte. 

Curso noturno: quartas-feiras, das 18h30 às 20h30 
1º período: 13 de abril a 7 de julho (12 aulas); 6.600 ienes 

2º período: 7 de setembro a 21 de dezembro (15 aulas); 8.250 ienes 

3º período: 11 de janeiro a 8 de março de 2023 (9 aulas); 4.950 ienes 

*Não haverá creche *Apostila cobrada a parte. 

Local: Centro Internacional de Kawasaki Consultas: Associação Internacional de Kawasaki 

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

*As datas poderão mudar e as aulas poderão ser on-line. Por favor, confirme no momento da inscrição. 

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

“Gostaria de me inscrever para uma moradia municipal, mas não sei como preencher...” 

Ajudaremos a preencher o formulário para que a inscrição possa ser feita diretamente. 

(haverá intérpretes de inglês, chinês, coreano, português, espanhol, tagalo, tailandês, 

nepalês, vietnamita e indonésio) Gratuito     Reserva obrigatória! 

Data e hora: 11 (sáb.) de junho, das 10h00 às 12h00 

Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Atividades em Grupo - 2F 
Inscrições: Telefone ou venha pessoalmente até às 16h30 de 8 (qua.) de junho. 

Moradias municipais: moradias que pertencem ao município, construídas juntamente com o governo central, 
para que pessoas com baixa renda e precisando de moradia possam morar com um aluguel barato. Diferente 
de imóveis particulares, existem várias condições, tais como um padrão de renda no momento da inscrição e 
depois de se mudar. Não há taxa de renovação ou luva, mas a renda será averiguada anualmente para 
determinar o aluguel. 

Requisitos: (1) Ser maior de idade. 

 (2) Morar ou estar trabalhando no município pelo menos 1 ano. 

 (3) Não receber acima de uma determinada renda mensal. 

 (4) Estar procurando uma moradia, etc. 

 

Orientação para Estrangeiros sobre o Preenchimento do 

“Formulário de Inscrição para Moradia Municipal” 
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*************************************************************************************** 

Festival Internacional de Kawasaki 2022 
Este ano, o evento será realizado por meio de reserva antecipada pela primeira vez em três anos. 

É um evento para se entreter com músicas e danças do exterior. Aguarde! 

Será realizado em uma escala reduzida e com um número limitado de pessoas. 

 

 

 

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

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 
* 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 

 
* Consulta jurídica gratuita com despachante administrativo 

(Realizado em japonês. Não é possível agendar intérprete.) 

Data e horário: aos domingos, 17 de abril e 15 de maio de 2022, das 14h00 às 16h00 
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reuniões 2F. 

◎ Sobre os balcões para consultas gerais relacionadas com a COVID-19 

1. Central de atendimento para agendamento da vacina contra COVID-19 da cidade de Kawasaki 
Tel.: 0120-654-478 (8h30 às 18h00) (incluindo fins de semana e feriados)  

Idiomas disponíveis: japonês, inglês, chinês, coreano, português e espanhol. 

 
2. Instruções para pessoas com febre ou outros sintomas 

Primeiro faça uma consulta/um exame no hospital de família. 

- Procure uma instituição médica em que possa ser atendido ou entre em contato com a Central de 

Atendimento sobre a COVID-19/Vacinação da cidade de Kawasaki. 

 

Telefone: 044-200-0730  

  Horário de atendimento: 24 horas (também aos sábados, domingos e feriados) 

Conteúdo do atendimento: assuntos relacionados à COVID-19 e prevenção, etc. 

 
3. Atendimento por Telefone Multilíngue (Central de Atendimento) do Ministério da Saúde 

Telefone: 0120-565653 (gratuito) (incluindo sábados, domingos e feriados) 
Idiomas: Inglês, chinês, coreano, português, espanhol, tailandês e vietnamita 
Horário de atendimento: das 9h00 às 21h00 

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

- Data e horário: 3 (dom.) de julho, das 10h00 às 16h30 (previsão) 

- Local: Centro Internacional de Kawasaki 

Ao ficar preocupado com coronavírus 

Página para inscrição 

online 

Site do Centro 

Internacional  

de Kawasaki 


