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Apresentação de arte folclórica de Kawasaki.

Esta apresentação vem sendo realizado anualmente para que todos possam apreciar o espetáculo da arte
folclórica que já se enraizou em Kawasaki.
Na apresentação serão exibidos várias artes como” Hayashi Kyokumoku” que é mantida e passada dos
tempos antigos até hoje.
Data: 7 de março

Horário: 10:00 – 16:00.

Musashi Nakahara.

Taxa: gratuito

Local: Epoch Nakahara , linha JR Nambu, estação de

Informação: Centro Educacional, Seção Cultural.(Kyoiku Iinkai Bunkazai Ka)
Tel. 044-200-3305

Fax. 044-200-3756.

Sistema de ajuda à habitação em Kawasaki.(Kawasaki Shi Kyoju Shien Seido)
Há casos em que os estrangeiros não conseguem fiador para alugar o apartamento. Para isso, a cidade de
Kawasaki criou o Sistema de Ajuda à Habitação em Kawasaki.
Poderá alugar o apartamento através da companhia de seguro indicado pela prefeitura. Deixando para a
companhia resolver os problemas como luva que envolve dinheiro, mesmo sem fiador há possibilidade de
alugar o apartamento. E, quando tiver problemas de comunicação para resolver o assunto, serão
encaminhados intérpretes.
O valor será 35% da taxa de administração mais a porcentagem do aluguel de 2 anos. E, será necessário
entrar no seguro de imóveis. Este sistema está disponível às imobiliárias colaboradores da cidade.
Para saber quais são as imobiliárias colaboradores entre em contato com Machi zukuri Kyoku, seibi ka
(Departamento de construção municipal, seção de manutenção) Tel. 044-200-2997
Ou também poderá entra em contato com a Associação Internacional de Kawasaki. Tel. 044-435-7000

Exposição no museu municipal costumes da era antiga e contemporânea 2010.
Dentro destes objetos há materias usadas desde a era Jomon que até hoje é usada sem muita mudança
no formato. São objetos de várias gerações que podemos ver e recordar dos tempos antigos. Venha
desfrutar desta maravilha e sentir o carinho de cada objeto exposto.
Data: até 4 de abril.
Horário : 9:30 – 17:00. Entrada gratuito.

Comemoração da Abertura da Nova Estação em Musashikosugi
Será realizado show de música, barracas, apresentações artísticas, jogos, etc...
Data: 13 de março
Musashikosugi.

Horário: 11:30 – 15:30

Informação: 044-722-8335

Local: Ao redor da estação de JR Yokosuka line

Informações multilingue aos cidadãos estrangeiros residentes de Kawasaki.
Você sabia a existência das informações multilingues?「川崎市に住む外国人の皆さんへ」Estas informaçõse
serevem aos estrangeiros que mudaram para a ciadade de Kawasaki saber onde encontrar as
informações necessárias.
Atualmente, está em divulgação nos idiomas japonês com hiragana, inglês, chinês, coreano, português,
espanhol, tagalog e russo.
Este material foi contruída pela Assembleia Representativa dos Cidadãos Estrangeiros de Kawasaki.
O material 「外国人の皆さんへ」está disponível no balcão de atendimento ao estrangeiro na prefeitura,
secretaria distrital e sucursal ou também pel website da cidade de Kawasaki 外国人市民代表者会議.

INFORMAÇÕES DE EVENTOS, CURSOS, CONSULTAS DA ASSOCIAÇÃO
Inscrição para apartamento e casa do governo de Kawasaki
Estamos oferecendo aos estrangeiros que desejam inscrever para casa do governo de Kawasaki, a
orientação em preencher o formulário de inscrição.
Data: 30 de maio
Local: Associação Internacional de Kawasaki ( Linha Tokyu Toyoko estação de Motosumiyoshi )
Trazer: formulário de inscrição, renda anual do ano 21 ( gensen shoshu sho )
Vagas: 20 pessoas
Inscrição: através de telefone 044-435-7000
Data da inscrição: até 18 de março

Cursos de Idiomas par Crianças durante as férias de primavera (inglês e chinês)
Vamos brincar com os professores estrangeiros!
Data: 26 a 28 de março
Classe
Inglês

Local: Associação Internacional de Kawasaki 2F

Horário

infantil 9:50 – 10:50

Idade / nível
1º

e

2º

A ( 3 aulas)

primário

Inglês

3º

infantil 11:00 – 12:00

B ( 3 aulas)

4º

Taxa

do
Eric Busque

ano

do

￥3.000

primário

Chinês infantil
( 3 aulas )

e

ano

Professsor

13:00 – 14:00

5 a 8 anos

Li Hui

(responsável junto)

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
recebemos também atendimento em japonês
Atendimento na língua estrangeira nas Secretarias Distritais de Asao e Kawasaki.
Kawasaki : Inglês 1º e 3º quinta-feira 14:00 – 16:30

Asao : Inglês 1º e 3º quinta-feira 9:30 – 12:00

Chinês 1º e 3º terça-feira 14:00 – 16:30

Chinês 1º e 3º terça-feira 9:30 – 12:00

Tagalog 1º e 3º quarta-feira 9:30 – 12:00

Tagalog 1º e 3º quarta-feira 14:00 – 16:00

