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Informação médica multilingue 

No website da cidade de Kawasaki tem a página “kawasaki no oishasan”「かわさきのお医者さん」. A página 

está escrito em japonês ou inglês, poderá pesquisar os hospitais nas duas línguas. 

E, na internet poderá baixar o prontuário em várias línguas. O prontuário serve para estrangeiros que não 

falam o japonês e transmitir ao médico o seu estado de saúde. 

Para baixar o prontoário pela internet, veja o website de “Kanagawa Kokusai Zaidan” かながわ国際交流財

団, digite em hiragana “tagengo iryou moushinhyou”「たげんごいりょうもんしんひょう」 estará disponível 

o prontuário em 15 línguas. 

 
 

 
 
 

Vamos jogar o lixo de acordo com o local da sua região. 
 Aos estrangeiros que estão em dúvida ao jogar o lixo, a cidade de Kawasaki oferece o guia nos idiomas: 

inglês, chinês, coreano, tagalog, português e espanhol. 

Os dias de coleta de lixo são três vezes semanais e o lixo reciclável uma vez por semana. Jogue o lixo até 

8 horas. 

Para informações detalhadas entre em contato com Departamento de Meio Ambiente Escritório de 

Medidas de Resíduos tel. 044-200-2580  Fax. 044-200-3923 

Exposição Internacional de Tecnologia Ambiental de Kawasaki 2010. 
A exposição será realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro no horário das 10:00 – 18:00 e no dia 5 até 17:00 

na arena de Todoroki em Nakahara. 

O tema da exposição é “Transmitir Kawasaki para o mundo a tecnologia ambiental”. A cidade têm como 

intuito em expandir nacional e internacionalmente a tecnologia da economia elétrica, ao mesmo tempo 

apresentar o amplo mercado na promoção de negócios na mudança tecnológia entre as empresas. A 

exposição também visa o intercâmbio industrial na área de meio ambiente e também a contribuição 

internacional tecnológica. 

Durante a exposição estará saindo ônibus especial da estação de Musashi Kosugi até o local. O ônibus é 

gratuito. A exposição também será gratuita. 

Para informações entre em contato com Departamento de Trabalho e Economia, Seção de Promoção de 

indústria. Tel. 044-200-2313 Fax 044-200-3920. 

 



 

16º Curso de Oratória em Japonês aos Estrangeiros de Kawasaki. 
Em comemoração ao 20º Aniversário do Centro Internacional de Kawasaki será realizado o concurso de 

oratóra. 

Local: Centro Internacional de Kawasaki 

Data: 20 de fevereiro de 2010 

Horário: 13:00 às 16:00hs. Entrada gratuito. 

Após o concurso de oratória será realizado a festa de confraternização, para participar fazer a inscrição. 

Taxa: 500 ienes. 

 
INFORMAÇÕES DE EVENTOS, CURSOS, CONSULTAS DA ASSOCIAÇÃO 
 
Informações sobre Sistema de Intérprete para Consulas de Leis ( Hoterasu 法テラス) 

Existe o sistema de consultas em leis com os advogados do governo de Kanagawa aos estrangeiros, os 

requisitos na taxa de consulta varia de acordo com a renda. Para maiores informações sobre a consulta 

entre em contato com Associação Internacional de Kawasaki. 

Para realizar a consulta gratuita com os advogados entre em contato com Associação Internacional de 

Kawasaki. Dependendo do assunto há possibilidade de fazer a consulta na Associação Internacional de 

Kawasaki.  

Contato: Associação Internacional de Kawasaki. 

Telefone: 044-435-7000  fax: 044-435-7010        E-mail kiankawasaki@kian.or.jp 

 
Palestra sobre aquecimento global. O que podemos fazer. 

O tema do século 21 é Alteração climática – Aquecimento global. Há ilhas que estão desaparecendo, na 

África a seca está constante, aumento da pobreza muita problemas sérios estão ao nosso redor. Este é o 

momento de pensar e agir. 

Local: Centro Internacional de Kawasaki             Horário: 14:00 – 15:30 

Data: 6 de março ( sábado )                         Vagas: 200 

Participação: gratuito                               Inscirção: telefone, fax, e-mail, pessoalmente. 

Informação: Associação Internacional de Kawasaki    Tel: 044-435-7000 fax 044-435-7010  

e-mail kiankawasaki@kian.or.jp 
 
 
 
 

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               Tagalog: 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. 
 


