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ポルトガル語

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）
Publicação Associação Internacional de Kawasaki
℡: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

●Curso Diurno terças e sextas das 9:50 ~ 11:50 ＊há creche (criança acima de 1 ano. Gratuito)
1° período: 23 de abril(terça) ~ 12 de julho(sexta)
22 aulas - ￥11.000
2° período: 24 de setembro(terça) ~ 6 de dezembro(sexta)
22 aulas - ￥11.000
3° período: 10 de janeiro de 2014(sexta) ~ 11 de março(sexta)
17 aulas - ￥ 8.500

あいうえお
かきくけこ
さしすせそ
たちつてと

●Curso Noturno às quartas das 18:30 ~ 20:30 ＊não há creche
1° período : 17 de abril ~ 10 de julho
12 aulas - ￥6.000
2° período : 4 de setembro ~ 11 de dezembro
15 aulas - ￥7.500
3° período :15 de janeiro de 2014 ~ 12 de março
9 aulas - ￥4.500
• será necessário pagar o curso e a apostila
• atenção: a aula paga, não será reembolsada.
Local : Centro Internacional de Kawasaki Informações: Associação Internacional de Kawasaki

TEL.044-435-7000

Contamos com a colaboração dos cidadão estrangeiros
* Segue alguns dos cursos e eventos a serem realizados de abril a setembro. Poderá haver alteração no conteúdo.
atividades

conteúdo

■ 19°Concerto do Grupo Crocodiloes
(meados de Junho)

É o Concerto anual do Coral de estudantes da Universidade
de Harvard “A Capella”.
Serão apresentados músicas já conhecidas por todos,
cantadas com muita energia!!

■ Estágio dos estudantes da Universidade de
Wollongon, da Austrália, cidade irmã de
Kawasaki

Os Universitários se hospedam num Home Stay para uma
confraternização em Japonês.
（Procura-se voluntários que possam receber os bolsistas na
casa → mencionado no “Shisei-Dayori”, Notícias da Cidade,
datada de 21 de Março)

Julho

É um Curso com um diferente tema a cada aula, no qual os
próprios cidadãos estrangeiros são os professores.
(para pessoas com nível médio ou avançado em Inglês)

■ Festival Internacional
7 de Julho(domingo)

É um dia para experimentar e sentir o mundo de perto!
Culinária de vários países, danças, músicas, bazar....

Agosto

■ Curso de Entendimento Internacional em
Inglês (Primavera)
（em junho - 3 vezes）

■ Curso de Inglês para crianças nas Férias de
Verão(3 Aulas)
■ Curso de Chinês para crianças nas Férias de
Verão(3 Aulas)

- Crianças de 5 a 8 anos poderão, pela primeira vez ter o
contato com o Inglês!
- Crianças de 5 a 8 anos poderão, pela primeira ver ter o
contato com o Chinês

Setembro

Junho

mês

■ Curso de Japonês para Estrangeiros
(2° período - Setembro a Dezembro)
Curso Diurno e Noturno

☆ Informações: Associação Internacional de Kawasaki

【Curso Diurno】（todas as terças e sextas 9:50 ~11:50）
com creche）
【Curso Noturno】(todas as quartas das 18:30 ~20:30)
Tel.: 044-435-7000 das 9:30～16:00(não atende aos domingos)

Data : 14 de Maio de 2013 〜 9 de julho (todas as terças – 9 aulas) das 10:00 às 11:30
Vagas: 10 pares de pais e filhos
Local : Centro Internacional de Kawasaki
Preço : gratuito
Conteúdo do Curso: Conversar em japonês a respeito de coisas que são de grande utilidade aos bebês
Veja o Blog do Nihongo Salão
“Kossodate tokidoki Nihongo” http://nihongosaron.cocolog-nifty.com/blog/
Inscrição e dúvidas: com Hamada-san do “Oyako Nihongo Salon” pelo e-mail：
：nihongosaron@gmail.com
Informações:Associação Internacional de Kawasaki Tel.: 044-435-7000 Email: kiankawasaki@kian.or.jp

O Hall, depois de ter sofrido danos com o Grande terremoto do leste do Japão, passou por uma obra de reparos e já está
pronto para recomeçar com os seus grandes eventos! Para a reinauguração, que tal ouvir a obra-prima de Bruckner?
Data : 7 de Abril de 2013(domingo) ás 15:00
Apresentação : Orquestra Sinfônica de Tóquio
Regência : Maestro Hubert Soudant (Diretor Musical da Orquestra Sinfônica de Tóquio)
Músicas: Sinfonia № 9 (versão Nowak) de Bruckner
Te Deum de Bruckner Preço: Assento S: ¥ 8.000 Assento A: ¥ 7.000
Assento B: ¥ 5.000
Assento C: ¥ 4.000
Bilhetes: já estão à venda a partir do dia 19 de Dezembro(quarta) para o público em geral
Reservas pelo telefone: 044-520-0200 ( 10:00 ～ 18:00)
-----------------------------------------------------------------

Será realizado no Golden Week, de 26 de abril(sex) à 6 de maio(seg - feriado)
Informações: Secretaria da Comissão Executiva do Festival de Artes Kawasaki - Shinyuri 2013
Endereço: Shinyuri 21 Bldg B2 Manpukuji 1-2-2 Asao-ku Kawasaki-shi Tel：044-952-5024
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Está com problema? Precisa de ajuda?
SERVIÇO DE CONSULTA PARA ESTRANGEIROS 10:00～
～12:00 / 13:00～
～16:00 Tel. 044-435-7000 (gratuito)
Inglês
Chinês
terças, quartas e sextas
segunda à sábado
Português
terças e sextas
Espanhol
terças e quartas
Coreano
terças e quintas
Tagalog
terças e quartas

Inglês

Atendimento na Língua estrangeira nas Secretarias Distritais de Kawasaki e Asao
Asao
Kawasaki
1ª e 3ª quinta-feira 14:00 – 16:30
Inglês
1ª e 3ª quinta-feira 9:30 – 12:00

Chinês

1ª e 3ª terça-feira 14:00 – 16:30

Chinês

1ª e 3ª terça-feira 9:30 – 12:00

Tagalog

1ª e 3ª terça-feira

Tagalog

1ª e 3ª quarta-feira 14:00 – 16:30

9:30 – 12:00

Consultas sobre leis(japonês) Local: Centro Internacional de Kawasaki - 2º andar Sala de Reunião
Data: 21 de Abril(domingo) 14:00 – 16:00 (favor marcar hora para quem necessitar de intérprete)

