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Encontro de Inverno  ＆ 
Confraternização com Estudantes da Universidade de Wollongong 

O grande evento de inverno “Winter Gathering” será realizado este ano também. 

Desta vez a confraternização de estudantes da universidade de Wollongong, da Austrália, estrangeiros e  

japoneses, realizando um evento para promover a compreensão internacional. 

Haverá também uma seção de informação e de vivência! 

Data e horário: sábado, 26 de janeiro, das 13h30 às 16h30 

Programação: cerimônia de premiação do “6º Concurso de Fotografia ‘KAWASAKI’ pelo ponto de vista de 

um estrangeiro”, músicas e danças de vários países, oficina de intercâmbio do mundo, seção de degustação 

de doces e chás (China, Mongólia, Filipinas, Brasil), canções da China e do Japão - dueto, apresentação 

dos estudantes da Universidade de Wollongong, Dança do Ventre - Donya, concerto e canto Lumad Japan 

(Filipinas) 

Local: Hall do Centro Internacional de Kawasaki 

 

 
 
 

 

Atendimento no Fim e Início de Ano nas Clínicas de Pronto-Socorro em 
Feriados e Centros Médicos Infantis de Emergência 

Consulta médica inicial para febre repentina, etc. nas “Clínicas de Pronto-Socorro em Feriados”. 

Especialidade: Clínica Geral e Pediatria 

Dias de atendimento: domingos, feriados e 29 de dezembro (sáb.) até 4 de janeiro (sex.) 

Horário de atendimento: das 9h00 às 11h30 e 13h00 às 16h00. 

Locais de consulta das Clínicas e dos Centros de Emergência 

Por favor telefone antes para confirmar o horário de atendimento, etc. antes de comparecer para fazer uma consulta. 

Centro de Informação apenas sobre Hospitais de Emergência (atendimento 24 horas) Tel. 044-739-1919 

(Não há orientação odontológica e aconselhamento médico) 

  

Centro Médico Infantil de Emergência da Região Sul 

(Hospital Municipal de Kawasaki) 

044-233-5521  24 horas aos sábados, domingos, feriados, fim e 

início de ano e à noite, das 17h00 às 8h30 

Clínica de Pronto-socorro em Feriados de Kawasaki 044-211-6555  

Clínica de Pronto-socorro em Feriados de Saiwai 044-555-0885  

Clínica de Pronto-socorro em Feriados de Nakahara 

Centro Médico Infantil de Emergência da Região Central 

044-722-7870 

044-733-5181 

 

Noturno das 18h30 às 23h30 dentro do Hospital da 

Faculdade de Medicina Nippon 

Clínica de Pronto-socorro em Feriados de Takatsu 044-811-9300  

Clínica de Pronto-socorro em Feriados de Miyamae 044-853-2133  

Clínica de Pronto-socorro em Feriados de Tama 

Centro Médico Infantil de Emergência da Região Norte 

044-933-1120 Noturno (clínica geral) das 18h30 às 22h30 

Noturno (pediatria) das 18h30 às 5h30 

Clínica de Pronto-socorro em Feriados de Asao 044-966-2133  

Gratuito 

Necessário 

inscrição 

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
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Inscrições Abertas para o 

25º Concurso de Oratória em Japonês para os Cidadãos Estrangeiros 
Você, cidadão estrangeiro, que mora, trabalha ou faz um curso de japonês na Cidade de Kawasaki... 

Venha participar do Concurso de Oratória em Japonês! 

Inscrições: Telefone para Associação Internacional de Kawasaki no Tel. 044-435-7000. 

Prazo: até sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 

Data e horário do concurso: sábado, 16 de fevereiro de 2019 

* Em caso de mau tempo, etc., será adiado para sábado, 2 de março. 

Concurso: 13h00 - 15h30 Apresentação de um grupo de dança folclórica filipina durante o intervalo  

Confraternização 15h30 - 16h30 (necessário reservar) Entrada e Participação Gratuitas 

Local: Hall do Centro Internacional de Kawasaki, Sala de Recepção 

Orientação aos Cidadãos que não têm o japonês como língua 

materna, para matricular e frequentar a Escola Primária 
“Como é uma escola primária?” 

“Eu não entendo japonês e mesmo se participar da orientação da escola não vou entender nada...” 

Explicaremos sobre as dúvidas e inseguranças sobre o ingresso, etc. no ensino primário. 

Mais informações serão divulgadas através do site ou de panfletos. 

Data e horário: sábado, 23 de fevereiro de 2019, das 13h30 às 16h00 

Local: Centro de Intercâmbio Internacional de Kawasaki, Hall 

Contato: Tel. 044-435-7000 (haverá intérprete e creche, necessário reservar) 

Confraternização através da Culinária “Comida Indiana” 
Vamos provar pratos indianos diferentes do curry? 

Enquanto confraternizamos, experimente um cardápio saudável e exótico! 

Mais informações através do site e de panfletos,  

ou entre em contato por telefone para a Associação Internacional de Kawasaki (044-435-7000) 

Palestrante: Sra. Rachna Maheshwari (Índia)           Valor: 1.540 ienes/pessoa 

Cardápio: Bolinho frito de vegetais (Moong Dal Pakode), crepe estilo indiano (Moong dal Cheela recheado), 

Arroz refogado estilo indiano (Kanda Batata Poha), sopa cremosa (Sevaiyan Kheer), chai (Masala Chai) 

Data e horário: terça-feira, 19 de fevereiro de 2019, das 11h00 às 14h30  

Local: Sala de culinária do Centro Internacional de Kawasaki 

Sobre a Coleta de Lixo no Fim e Início do Ano 
Por favor, verifique o horário e respeite os dias de coleta da sua região! 

* O lixo de grande porte através de sistema de solicitação prévia. 

Central de Lixo de Grande Porte: 044-930-5300 Horário 8h00 - 16h30 

Solicitação através do site Cidade de Kawasaki atendimento 24 horas, durante todo ano 

Quanto a forma de como jogar o lixo, consulte o panfleto  

"Modo de separar e jogar os materiais recicláveis e os lixos em Kawasaki"! 

Os panfletos podem ser obtidos nas subprefeituras e no Centro de Intercâmbio de Kawasaki, etc. 

Panfletos disponíveis em japonês com furigana, inglês, chinês, coreano, tagalog, português, espanhol. 

Serviço de Consultas para Estrangeiros (Gratuito) 

Centro Internacional de Kawasaki 
Está com problemas? Precisa de ajuda? 

Horário de consulta: 10h00 às 12h00 / 13h00 às 16h00 Tel.: 044-435-7000 
Idioma Dia da semana  Idioma Dia da semana 

Inglês segunda à sábado  Chinês terças, quartas e sextas 

Português terças e sextas  Espanhol terças e quartas 

Coreano terças e quintas  Tagalog terças e quartas 

AVISO! Serviço encerrado em março de 2018 nas subprefeituras de Kawasaki e Asao. 

Para efetuar consultas venha ao Centro Internacional de Kawasaki 

* Consulta Jurídica Gratuita com Escrivão Administrativo 

(Realizado em japonês. Necessário marcar hora para consultas com intérprete. Serviço pago.) 

Data e horário: 16 de dezembro , 20 de janeiro de 2019, das 14h00 às 16h00 (aos domingos) 

Local: Centro Internacional de Kawasaki - 2o andar Sala de Reuniões 

http://putiya.com/html/school/school01_06.html

