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日本語学級について。 

Venha estudar a língua japonesa. Para quem necessita de conversação diária, leitura e escrita para 
aprimorar o seu japonês, os professores e voluntários ensinam de acordo com a 
sua necessidade. 

Os requisitos para aprender o japonês são para estrangeiros residentes na cidade 
de Kawasaki, estrangeiros que t rabalham nesta cidade ou para os japoneses que 
regressaram de outros países. 
A duração do curso ,1 ano. O curso será aberto nas secretarias distritais de cada 

região. Para informações detalhadas entre em contato com o local desejado. 
 

Local Telefone Local Telefone 
Kyoiku Bunka Kaikan 233-6361 Saiwai Shimin Ka 541-391 
Nakahara Shimin Kan 722-7171 Takatsu Shimin Kan 814-7603 
Miyamae Shimin Kan 888-3911 Tama Shimin Kan 935-3333 

Asao Shimin Kan 951-1300 Fureai Kan 276-4800 
Kokusai Kouryu Kyokai 435-7000   

 
 
 

       川崎フロンターレのボランティアスタッフ募集について。 

O clube municipal Kawasaki Frontale está em busca dos voluntários para trabalhar 
durante os jogos realizados no ano 2007. Estamos aguardando os voluntários que 

desejam prestar serviço ao clube como companheiro levando o time da casa em busca do sucesso. 
Para quem gosta de futebol é uma oportunidade maravilhosa. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Kawasaki Frontale. Tel. 044-829-3011. 
Dia 29 de abril, a partir das 15 horas no estádio de Todoroki será realizado o jogo 
Kawasaki Frontale X Jef United(Chiba). Venha torcer com a sua família e amigos pelo 
time da ca sa. 
O bilhete de antemão para quem desejar entre em contato com 434-5346 ou nas lojas 
de conveniência Lawson. 
 



 
 

 

 
アメリカンフットボールカップ川崎大会について。 

Este ano será realizado a 3ª Copa Mundial de Futebol americano na cidade de 
Kawasaki. A data da realização será a partir do dia 7 a 15 de julho nos estádios de 

basebol de Kawasaki e estádio de Todoroki. 
6 países estarão disputando a taça, o Japão em busca da vitória pela 3ª vez. A participação da 

Suécia e França pela 2ª vez caindo na mesma chave1 e a participação pela 1ª vez o 
país do futebol americano USA na mesma chave2 a Coréia e Alemanha no grupo 2. 

Para informações detalhadas sobre a copa, todas as informações novos serão colocados no 
site da cidade de Kawasaki. Os bilhetes para os jogos estarão à venda pelo ticket pia, loj a 
de conveniência Lawson, CN Play Guide. 
Para informações detalhadas sobre o futebol americano entre em contato com, Co mitê da Copa 
Futebol americano pelo telefone 044-200-0062. 

 
Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais ?  

(Consulta gratuita) 
Nós, “gyoseishoshi”letrados, oferecemos serviços de Informações aos estrangerios.            

Atendimento 
                           A                     B 

                         1o sabado             3o domingo 

１月（Janeiro）  ６日 (sab)        ２１日(dom)

２月（fevereiro）３日（sab）     １８日 (dom)

３月（Marco）    ３日（sab）      １８日 (dom)

４月 (Abril)     ７日（sab）      ２２日 (dom)

５月 (Maio)      ５日（sab）      ２０日 (dom)

６月 (Junho)     ２日（sab）      １７日 (dom)

◆Informações sobre:  
    Problemas de visto, Naturalização,Casamento internacional,  
    Autorização especial de residência, Abertura de empresas,  
    Licença de trabalho no Japão, Outros asuntos legais. 
A  Data  :  1º   sábado  das 14:00 hs às 16:00 hs  
   Local :   Kanagawa Volunteer Support Center 
           2-24-2 Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama 
B  Data  :  3º   domingo  das 14:00 hs às 16:00 hs  
   Local :   Kawasaki International Center 
            2-2 Kizuki-gioncho, Nakahara-ku, Kawasaki 
                                                        

 
 

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 quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.    Tagalog:  Terça e quarta-feira 
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