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Todo ano nesta época de outono inicia a abertura do Jardim de Rosas situado na Área Verde 
de Ikuta. O Jardim estará aberto a partir do dia 17 de outubro a 3 de novembro. 
Este jardim é preservado pelos grupos voluntários da região e com a colaboração de todos 
desde a administração até o plantio, cerca de 440 espécies de rosas estão plantadas, 
chegando ao total de 4000 pés trazendo muita vida ao local. 
O jardim está decorado no estilo na casa imperial, rosas floridas na pergola e também o 
jardim de rosas inglesas estarão enfeitando o jardim. 
Venha aprecias as rosas do jardim junto com a família, amigos e aproveitar para passar um 
dia maravilhoso dentro do mundo das rosas. 
Para ir ao Jardim de roas da área Verde de Ikuta, linha JR Nambu, estação de Shukugawara 
15 minutos a pé, ou linha Okakyu estação de Mukogaoka Yuen 12 minutos. 
A abertura do Jardim a partir das 10:00 até 16:00. Sábado e domingo das 9 :00 até 16:30. 
Toda segunda-feira será feriado. A entrada será gratuito. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Área Verde de Ikuta Jardim de Rosas. 
Tel. 044-978-5270 ou para Departamento de meio-ambiente seção de administração. Tel. 
044-200-2394. 
 
 
 

 
A cidade de Kawasaki enfeita-se com as fantasias de abóboras, festejando o 
Kawasaki Halloween. 
Este ano, a festa acontecerá a partir do dia 18 a 26 de outubro próximo à 
estação de JR Kawasaki saída leste no La Cittadella. 

Dia 18 acontecerá a cerimônia da abertura iniciando com as brincadeira de juntar estampas 
para crianças, festival de música de Kawasaki, filmes de terror e concurso de fantasia. 
Na parte de oficinas, a pintura facial e pinturas características estarão alegrando os 
participantes. 
Dia 25 sábado, realizará a Música de Kawasaki Halloween ao ar livre no La Cittadella. 
E no último dia 26, está programado o desfile de fantasias com a participação de 3000 
pessoas. Venha participar desta festa maravilhosa fantasiado de bruxa. 
Para informações entre em contato com Projeto Halloween Kawasaki, tel. 044-233-1934. 

 

 
Aos estrangeiros residentes em Kawasaki com filhos que desejam ingressar em escolas 
públicas no ensino fundamental e médio para próximo ano devem consultar a prefeitura, 
secretaria distrital ou sucursal mais próxima de onde reside. 
A condição para primário será para crianças nascidas a partir do dia 2 de abril de 2002 até 1 
de abril de 2003. O ingresso para ginásio será para crianças previstas a terminar o primário 
no próximo março. 
Para informações entre em contato com Secretaria Distrital, Seção Civil ( Kuyakusho 
Kumin Ka ) ou Sucursal ( Shucho sho Kumin Ka ).  
Para ingressar ao primário as crianças devem fazer o exame médico, para quem 
deseja entre em contato com Comitê Educacional ( Kyoiku Iinkai Kenko Kyoiku Ka ) 
Tel. 044-200-3321. 
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Curso Diurno 
Terça e Sexta-feira 

1º Período 22 de abril a 11 de julho 22 aulas ￥11.000 
2º Período 26 de setembro a 09 de dezembro 22 aulas ￥11.000 
3º Período 09 de janeiro a 06 de março 17 aulas ￥ 8.500 

Horário: 10:00hs às 12:00hs 

Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais? Pessoas especializadas 
em leis estarão oferecendo consultas gratuitos.  
Problemas de visto, trabalhistas, naturalização, casamento internacional, separação, 
autorização especial de residência, abertura de empresas, licença de trabalho no Japão e 
outros assuntos. 
Local: Associação Internacional de Kawasaki. 
Data: 3º domingo  
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-435-7000 

Curso Noturno 
Quarta-feira 

1º Período 23 de abril a 09 de julho 12 aulas ￥6.000 

2º Período 03 de setembro a 10 de dezembro 15 aulas ￥7.500 
3º Período 14 de janeiro a 18 de março 09 aulas ￥4.500 

Horário: 18:30mim às 20:30mim 

Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs.
Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Terça, quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira   Espanhol:  Terça e quarta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.   Tagalog:  Terça e quarta-feira 
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