ポルトガル語

boletim 2010/abril

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE KAWASAKI
Inglês, Chinês, Coreano, Espanhol, Português, Tagalog, Japonês fácil.
Disponível no site da Associação（http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）
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Kawasaki Festa Asiática 2010
Na rua comercial Ginryugai Cinecitta e na praça de Kawashin Fureai estará preparada as barracas de
comidas da ásia. As comidas de vários países como Vietnã, Thailandia, Índia, Coreia, China e Okinawa
cada um representando a comida do país estará alegrando o local.
Para os ususários do estacionamento do IC ou IC pelo celular poderá participar da check point chamado
de Tachi rally. No bairro coreano 22 barracas estarão trazendo desconto especial no Yakiniku Festa. E no
LeFront e Lazona estará preparado o espaço especial com muitos eventos.
Data: 17 e 18 de abril
Local: Ao redor da estação de JR Kawasaki
Departamento de Economia e Trabalho, Seção Comercial e Turismo.(経済労働局商業観光課)
Tel. 044-200-2356.

Prevenção contra o terremoto.
O Japão é um país com muito terremoto. É muito importante saber como reagir quando ocorrer um
terremoto, ao sentir o tremor, não entre em pânico mantenha a calma e procure abrigar em lugar
seguro.
●Ao cair objetos dos locais altos, proteja se debaixo da mesa.
●Abra a janela e portas deixando lugar para saída.
●Desligue o fogão assim que sentir o tremor.
●Deixe extintor de incêndio dentro da casa.
●Converse com a família na vida diária sobre os cuidados e como proceder quando ocorrer o
terremoto.
●Deixe sempre estoque de alimento para no mínimo 3 dias.
E, no website da cidade de Kawasaki as informações sobre prevenção de desastres podem ser lidas
em inglês, chinês, coreano, português, espanhol e tagalog.
http://www.city.kawasaki.jp/16/16kiki/home/sonaeru/sonaeru-top.htm
Mantenha o estoque e Kit de emergência. Converse com a família sobre prevenção de desastres,
mantenha o estoque de emergência de alimentos para no mínimo 3 dias. ( arroz, arroz pré cozido,
enlatados, lamen instantâneo, etc...)
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Rádio portátil
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Copo descartável
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chapéu

Doação de roupas tradicioais
Se você tem alguma roupa ou instrumento tradicional e não está em uso ou queria desfazer dela, a
Associação Internacional de Kawasaki aceita as doações para uso em atividades internacionais. Aos
interessados entrar em contato com Kojima. Tel. 044-435-7000.

CURSO DE LÍNGUA JAPONESA – 2010
Estudos em grupos
Além de estudar o japonês, estudos de cultra japonesa e atividades para viver em harmonia.
Curso diurno (terça-feira e sexta-feira )
Horário 10:00 ～ 12:00
1º Período: 27 de abril ( terça-feira ) - 13 de julho ( terça-feira ) 22 aulas ¥11.000
2º Período: 17 de setembro ( sexta-feira ) - 3 de dezembro ( sexta-feira ) 22 aulas ¥11.000
3º Período: 11 de janeiro 2011 (terça-feira) - 11 de março ( sexta-feira ) 17 aulas ¥8.500
Haverá creche para crianças acima de 1 ano. Gratuito.
Curso Noturno ( quarta-feira )
Horário 18:30 ～ 20:30
1º Período: 14 de abril - 14 de julho 12 aulas ¥6.000
P.S. Não haverá creche
2º Período: 1º de setembro - 15 de dezembro 15 aulas ¥ 7.500
3º Período: 12 de janeiro 2011 - 9 de março 9 aulas ¥ 4.500
Realizamos pré teste para as pessoas que saibam ler "hiragana"e "katakana" . Após a matrícula, não
reembolsamos a mensaliade. A taxa de inscrição será gratuito , mensalidade por período.
Para iniciantes apostila “Nihongo 160 jikan”, valor de 1.200 ienes.

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,
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: telefone 044-435-7000
Data da inscrição: até 18 de maio

SERVIÇO DE CONSULTA PARA ESTRANGEIRO
( 10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 16:00 ) Tel. 044-435-7000
Inglês: segunda a sábado
Português: terça, sexta-feira
Coreano: terça, quinta-feira
Telefone: 044-435-7000

Chinês: terça, quarta, sexta-feira
Espanhol: terça, quarta-feira
Tagalog: terça, quarta-feira
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

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

Chinês 1º e 3º terça-feira 14:00 – 16:30
Asao : Inglês 1º e 3º quinta-feira 9:30 – 12:00
Chinês 1º e 3º terça-feira 9:30 – 12:00
Consultas sobre leis todo 3º domingo 14:00 – 16:00

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

