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Inglês, Chinês, Coreano, Espanhol, Português, Tagalog, Japonês fácil.
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Publicação Associação Internacional de Kawasaki

Informação em vários idiomas sobre o novo tipo de influenza divulgada pelo governo
provincial.
governo de Kanagawa providenciou a rede de informação no website para prevenção na expansão da
infecção. Os idiomas que podem ser encontradas são em japonês simples, inglês, chinês, coreano,
espanhol, português, tailandês, tagalog, vietnamita, laociano e cambojano ao total de 11 línguas.
Para ter acesso pelo website, digite 「Kanagawa ken」, em seguida clique o「 Kurashi kouryu」, pule para
a página 「Kokusai Passaporte」, procure 「Kanagawa no Kokusai Taisaku」 e por final 「Shingata Influenza
no Kansuru Oshirase」.
Informações detalhadas, Departamento de Habitantes provincial, seção Internacional. Tel. 045-210-3745.
Ingresso escolar para crianças estrangeiras e exame de saúde.
Aos filhos de cidadãos estrangeiros que residem na cidade de Kawasaki e está para ingressar na escola
primária e ginásio na escola japonesa no ano de 2010 deverá entrar em contato com a prefeitura
municipal, secretaria distrital ou sucursal. Para ingressar à escola primária os requisitos são para crianças
que nasceram entre 2 de abril de 2003 a 1o de abril de 2004. O requisito para o ginásio são para crianças
que estão capacitados para terminar o primário em março de 2010. Para crianças que irão inscrever na
escola primária municipal deverá realizar o exame médico escolar.
Aos interessados entrar em contato com o Comitê Educacional para reserva. O exame médico será feito no
mês de novembro.

Informação: Secretaria Distrital mais próxima de sua residência.
Para inscrição do exame médico entre em cotato com Comitê Educacional , tel. 044-200-3293.
Reunião aberta

ao público - Assembleia Representativa do Cidadão Estrangeiro de Kawasaki.

Os representantes estrangeiros debatem os temas recolhidos dos problemas cotidianos dos estrangeiros e
o resultado juntamente com o relatório é levado ao governo municipal. A assembleia ouve as opiniões dos
outros membros para discutir os temas levantados, esta reunião é aberta ao público uma vez por ano.
- Data: 29 de novembro.
- Local: Centro Cívico de Takatsu (高津市民間)
- Taxa: gratuito.
- Informação:

Direitos Humanos de Igualdade entre homens e mulheres tel. 044-200-2359

Tópico mensal
15º Exposição Kanagawa Biennial Exposição Artística Internacional Infantil.
Laço Internacional – A ponte de arte infantil ligando o mundo.
Este ano, na província de Kanagawa teve 20723 desenhos recebidos. 84 países e uma região, estarão
participando nesta exposição. Ao total de 520 gravuras estarão sendo expostos em vários locais de
Kanagawa.
Data: 19 a 25 de novembro 9:00h – 21:00h.
Local: Associação Internacional de Kawasaki.

INFORMAÇÕES DE EVENTOS, CURSOS, CONSULTAS DA ASSOCIAÇÃO
Curso de Intercâmbio através da língua inglesa.
Curso básico, intermediário e avançado. Perguntas e respostas sem intérprete.
Horário: 14:00 – 16:00
Taxa: 1000 ienes ( 2 dias )
Vagas: 40 pessoas
Inscrição: 16 de novembro - cartão resposta
Conteúdo: 1º aula: 29 de novembro -

Ivory Coast as if you lived there.

2ª aula: 13 de dezembro – Baltimore, Kawasaki’s the 2nd oldest Sister City.
Relatos de trabalhos oficiais entre a cidade de Kawasaki com estado Maryland e Baltimore.
30º ainversário da cidade irmã. Em janeiro será realizado o jazz band para comemorar a data.
Informação médica em língua estrangeira – Helpline em Asao.
A secretaria distrital de Asao juntamente com o grupo de voluntários oferece aos estrangeiros das
proximidades para informar sobre assistência médica gratuita.
Informações sobre vacinas, hospitais de consultas, seguro de saúde. Etc...
As informações serão para moradores da região de Asao, Tama, Miyamae, Machida, Sagamihara.
Os idiomas são: Inglês, chinês e espanhol.
Atendimento: segunda-feira e sexta-feira 10:00 – 15:00, exceto feriados.
Telefone: 044-951-6468

SERVIÇO DE CONSULTA PARA ESTRANGEIRO
( 10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 16:00 ) Tel. 044-435-7000
Inglês: segunda a sábado
Chinês: terça, quarta, sexta-feira
Português: terça, sexta-feira
Espanhol: terça, quarta-feira
Coreano: terça, quinta-feira
Tagalo: terça, quarta-feira
Telefone: 044-435-7000
Consultas nas secretarias distritais de Kawasaki e Asao nas línguas inglês, tagalog e chinês.
★ Consulta em leis com despachantes
A Associação Internacional de Kawasaki oferece atendimento gratuito em leis todo 3º domingo do mês
a partir de 14hs. Para quem deseja intérprete, entrar em contato antecipado.

