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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 
 

 

Data e horário: sábado, 26 de novembro de 2022, das 10h às 12h 

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

Público-alvo: Universitário, estudantes técnicos e colegiais (incluindo aqueles que já se formaram) 

Vagas:  20 pessoas (por ordem de inscrição) 

Palestrante: Fang Zhen Hua, Diretora do U Ken Education 

Conteúdo: 1. Noções básicas sobre procura de emprego; 

2. Processo de procura de emprego; 

3. Postura ao procurar um emprego; 

4. Prática de entrevista de emprego; 

5. Perguntas e respostas sobre procura de emprego. 

Consultas: por telefone ou e-mail para a Associação Internacional Kawasaki 

Telefone:  044-435-7000 E-mail: soudan39@kian.or.jp 
 

Data e horário: sábado, 5 de novembro de 2022, das 14h00 às 14h40 

Participação: gratuita 

Vagas:  30 (por ordem de inscrição) inscrições a partir de 15 de setembro 

Inscrições: através do formulário de inscrição do site  

Assunto: estudantes intercambistas em Kawasaki indicarão lojas de alimentos asiáticos  

da cidade e irão falar sobre as diferenças entre seus países e o Japão, etc. 

Cada grupo pensará e apresentará um projeto. Vamos interagir online! 

Consultas: Associação Internacional de Kawasaki 

Telefone: 044-435-7000 

E-mail:  kiankawasaki@kian.or.jp 
 

CONFRATERNIZAÇÃO ATRAVÉS DA CULINÁRIA (COMIDA TAILANDESA) 
ONLINE VIA ZOOM 

Vamos preparar juntos pratos fáceis em casa! 

Também haverá apresentação sobre a cultura tailandesa. 

Data e horário: sábado, 15 de outubro de 2022, das 11h às 13h 

Professora: Siriwan Nakata (da Tailândia)  

Participação: gratuita (será online) 

Inscrições: através do formulário de inscrição no sitehttps://www.kian.or.jp/wf/ 

ou por e-mail enviado para: soudan39@kian.or.jp. 

★ até terça-feira, 4 de outubro ★ 

* Para mais informações, consulte o panfleto, site, Facebook  

ou diretamente na Associação Internacional de Kawasaki. 

 

Gratuito 

Reserva 

obrigatória 
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ORIENTAÇÃO SOBRE O INGRESSO DE CRIANÇAS 

COM VÍNCULO NO EXTERIOR NA ESCOLA PRIMÁRIA 

Explicaremos de forma simples sobre o sistema de educação japonês,  como é o dia a dia na escola 

e sobre o material e as despesas escolares. 

Data e horário: sábado, 28 de janeiro de 2023, das 13h30 às 16h00 

Local:  saguão do Centro Internacional de Kawasaki 

Consulta: Tel.: 044-435-7000 Fax: 044-435-7010 

E-mail:  soudan39@kian.or.jp 
 

PARA QUEM DESEJA MATRICULAR A CRIANÇA  

EM UMA ESCOLA MUNICIPAL PRIMÁRIA OU GINASIAL DE KAWASAKI 

Crianças com nacionalidade estrangeira que gostariam de ingressar em uma escola municipal do 

ensino primário ou ginasial em abril do ano que vem devem se inscrever na repartição da 

subprefeitura onde moram. É possível ingressar na escola mesmo sem visto. 

Idade: ensino primário: crianças nascidas entre 2 de abril de 2016 e 1º de abril de 2017 

 (Será realizado um exame médico na escola primária em que irá ingressar) 

 ensino ginasial: crianças com previsão de concluir o ensino primário em março de 2023 

Consulta: Divisão de moradores da subprefeitura ou centro de moradores da comunidade local 
 

SERVIÇO DE CONSULTA PARA ESTRANGEIROS  

DO CENTRO INTERNACIONAL DE KAWASAKI 
Entre em contato quando tiver qualquer dúvida ou problema (gratuito) 

REALIZAMOS CONSULTAS PELO ZOOM DESDE JULHO DE 2021!  

Reservas pelo site! 
 

* Horário de atendimento: das 9h às 17h 
* 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 

 
* Consulta jurídica gratuita com despachante administrativo 

(Realizado em japonês, mas é possível agendar intérprete.) 

Data e hora: aos domingos, 16 de outubro e 20 de novembro de 2022, das 14h às 16h 
Local: Centro Internacional de Kawasaki - Sala de Reuniões 2F. 

 

 
Haverá intérprete e creche! 

Reserva obrigatória 

Página para  
inscrição online 

Site do Centro 
Internacional  
de Kawasaki 


