Boletim de junho/julho de 2022

Português（ポルトガル語版）

Associação Internacional de Kawasaki

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE KAWASAKI
japonês, inglês, chinês, coreano, espanhol, português, tagalo, vietnamita, tailandês, indonésio, nepalês e japonês fácil

Disponível também no site da Associação (http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html)
Associação Internacional de Kawasaki 2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-0033
Tel.: 044-435-7000 Fax: 044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail: kiankawasaki@kian.or.jp

Orientação para estrangeiros
sobre o preenchimento do “Formulário de Inscrição para Moradia Municipal”
“Quero me inscrever para uma moradia de Kawasaki, mas não sei como preencher o formulário...”

Ajudaremos no preenchimento do formulário para que a inscrição possa ser feita diretamente.
(intérpretes de inglês, chinês, coreano, português, espanhol, tagalo, tailandês, nepalês, vietnamita e indonésio)

Data e horário:

sábado, 11 de junho, das 10h00 às 12h00

Local:

Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Atividades em Grupo - 2F

Vagas:

20 pessoas

Gratuito/Reserva obrigatória

Inscrições: por telefone ou pessoalmente até às 16h30 de quarta-feira, 8 de junho.
Requisitos: 1) Ser maior de idade;
2) Morar ou trabalhar no município, na mesma empresa por pelo menos um ano;
3) Não exceder determinada renda mensal;

FESTIVAL INTERNACIONAL DE KAWASAKI 2022 - CANCELADO
Havíamos informado que "este ano seria realizado por meio de reserva antecipada pela
primeira vez em três" na edição anterior (abril/maio) do Olá Kawasaki, mas após repensar sobre o
assunto, decidimos cancelar novamente o Festival Internacional, programado para 3 de julho
deste ano, para prevenir a disseminação da COVID-19.

Consultas sobre refugiados da Ucrânia
Centro One-Stop de Consultas Gerais Multilíngue de Kawasaki
Consultas sobre:
Idioma:

acolhimento e vida cotidiana, etc. relacionados aos refugiados

em ucraniano será através de um tradutor automático (balcão de atendimento)

Atendimento:

segunda a sábado, das 9h00 às 17h00

Modo de consultar:

balcão de atendimento, telefone (81-44-455-8811),
e-mail (soudan39@kian.or.jp) ou online (reserva obrigatória).
Formulário para solicitação de consulta online via Zoom:
http:://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml
*Forneceremos consulta em 11 idiomas, como de costume.

Sobre os livros infantis em idioma estrangeiro da sala de biblioteca
A sala de biblioteca no segundo andar do centro
tem livros infantis de cerca de 30 idiomas.
Também há livros infantis escritos em japonês juntamente
com outros idiomas, livros traduzidos que podem ser
comparados com os originais em japonês e livros que vêm
Harry the Dirty Dog

com CDs e DVDs.
Leia junto com sua criança ou use para auxiliar no

The Three Billy Goats Gruff

(em inglês com CD em japonês)
付

aprendizado de japonês.

*************************************************************************************

Curso de japonês para o trabalho — Voltado para falantes não-nativos
O objetivo é que seja possível ter uma boa comunicação no local de trabalho.
Período: 9 de julho a 6 de agosto de 2022, todas as quartas-feiras e sábados
Horário:

quartas-feiras, das 18h30 às 20h30; sábados, das 10h00 às 12h00

Vagas:

cerca de 10 pessoas (Haverá seleção)

Taxa:

4,950 ienes (valor total de 9 aulas) *Apostila cobrada à parte.

Inscrições: 23 de maio até 19 de junho de 2022
Aulas:

on-line via Zoom
*Presencial nos dias 9 de julho e 6 de agosto.

Local:

Inscrição

Centro Internacional de Kawasaki

Requisitos: 1) Quem trabalha ou trabalhou em Kawasaki (part-time ou arubaito aceitos);
2) Possuir nível equivalente a JLPT N3 ou superior.
*************************************************************************************

Serviço de consulta para estrangeiros do Centro Internacional de Kawasaki
Não hesite em nos contactar quando tiver alguma dúvida ou problemas (gratuito)

REALIZAMOS CONSULTAS PELO ZOOM DESDE JULHO DE 2021!
Reservas pelo site!
* Horário de atendimento: 9h00 - 17h00
* Linha direta para consultas: Tel. 044-455-8811
Possível fazer consultas mesmo nos dias em que não há um atendente
que fale o idioma desejado através de interpretação por telefone.
Idiomas
Dia da semana
Idiomas
Dia da semana
inglês
segunda à sábado
chinês
segunda à sábado
português
terças e sextas
espanhol
terças e quartas
coreano
terças e quintas
tagalo
terças e quartas
vietnamita
terças e sextas
tailandês
segundas e terças
indonésio
terças e quartas
nepalês
terças e sábados

Página para
inscrição online

Site do Centro
Internacional
de Kawasaki

* Consulta jurídica gratuita com despachante administrativo
(Realizado em japonês. Não é possível agendar intérprete.)
Data e horário: aos domingos, 19 de junho e 17 de julho de 2022, das 14h00 às 16h00
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reuniões 2F.

