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日本語学級について。 

Os cursos de língua japonesa tem como intuito ensinar a conversação diária em japonês, leitura e 
escrita de uma forma bem descontraída. 
Os cursos são limitados aos estrangeiros residentes na cidade de Kawasaki ou para quem trabalha 
em Kawasaki. E, também aos japoneses que retornaram do exterior. 
O curso será anual iníciando a partir do mês de abril e encerrando em março do próximo ano. Os 
locais dos cursos em japonês serão ministrados em cada secretaria distrital e centro cívico. 
Aos interessados poderá fazer a matrícula diretamente no local do curso que deseja estudar. 
Os locais dos cursos são sos seguintes: 
Kyoiku Bunka Kaikan ( Centro de Educação e Cultura ) Tel. 233-6361 
Saiwai Shimin Kan (Centro Cívico de Saiwai )  Tel. 541-3910 
Nakahara Shimin Kan ( Centro Cívico de Nakahara )  Tel. 722-7171 
Takatsu Shimin Kan ( Centro Cívico de Takatsu ) Tel. 888-3911 
Tama Shimin Kan ( Centro Cívico de Tama ) Tel. 853-3333 
Asao Shimin Kan ( Centro Cívico de Asao ) Tel. 951-1300 
Fureai Kan ( Centro Fureai )  Tel. 276-4800 
Kokusai Koryu Center ( Centro Internacional de Kawasaki ) Tel.435-7000 

 
 
 

アジア交流音楽祭について。 
Será aberto no dia 19 de abril ASIANHEALING 2008 promovido pela cidade Ongaku no Machi 
Kawasaki no Muza Kawasaki Symphony Hall. 
Neste evento os músicos de vários paíese estarão presentes. Iniciando com o Japão, Coréia, China e 
Tailândia. 
Os músicos japoneses presentes serão Natsukawa Rimi, Agatsuma Hiromitsu e Teshima Aoi, 
representando a Coréia o cantor Woo Joo, a China será apresentada pela cantora Jiang Xiao – Qing 
e representando a Tailândia Ice Sarunyu. 
Os ingressos para o acento S ￥5.800, acento A ￥4.800 e acento B￥ 3.800. Os bilhetes estão à 
venda no Play Guide. 
E nos dia 19 e 20 na praça galeria de Muza Kawasaki e no La cittadella realizará o evento musical 
ao vivo de vários países, a China com o instrumento tradicional “Biwa e Niko”（Erhu）a  Mongólia 
“canção acompanhado pelo Batokin”,（Morin khuur）, a Índia com o “Sitar” e Bali apresentação de 
dança tradicional.  
Para informações detalhadas entre em contato com Kawasaki Thankyu Call, pelo telefone 
044-200-2477. 
 
 
 

かわさきアジアンふぇすたについて。 
Nos dias 19 e 20 de abril será realizado esta grande festa ao redor da estação de JR Kawasaki. 
Os bebes e comes dos pratos asiáticos concentrará ao redor do Banco Kawasaki Shinyo Kinko, os 
pratos coreanos ao redor da praça La Citta Della e os produtos asiáticos e Okinawa disponíveis no 
Kawasaki Azelia. 
Nestes dois dias, na Azalea, La citta della, Kawasaki Le Front, ao total de 7 locais ao redor da 
estação de Kawasaki estará preparado o palco específico de intercâmbio asiático,trazendo muita 
alegria com música típica tailandesa e dança folclórica de Bali. 
Venha desfrutar este grande evento. 
Para informações detalhadas, entre em contato com Thankyu Call tel.044-200-3939. 
 



 

Curso de Língua Japonesa 2008 
 

Curso Noturno 
Quarta-feira 

1º Período 23 de abril a 09 de julho 12 aulas ￥6.000 

2º Período 03 de setembro a 10 de dezembro 15 aulas ￥7.500 
3º Período 14 de janeiro a 18 de março 09 aulas ￥4.500 

Horário: 18:30mim às 20:30mim 

 
Curso Diurno 

Terça e Sexta-feira 
1º Período 22 de abril a 11 de julho 22 aulas ￥11.000 

2º Período 26 de setembro a 09 de dezembro 22 aulas ￥11.000 
3º Período 09 de janeiro a 06 de março 17 aulas ￥ 8.500 

Horário: 10:00hs às 12:00hs 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Horário de consulta 10:00hs às 16:00hs.
Inglês:   Terça à sábado    Chinês:  Terça, quarta e sexta-feira 
Coreano:  Terça e quinta-feira   Espanhol:  Terça e quarta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.   Tagalog:  Terça e quarta-feira 

Você está tendo algum problema de visto e outros assuntos legais? Pessoas especializadas em leis 
estarão oferecendo consultas gratuitos.  
Problemas de visto, trabalhistas, naturalização, casamento internacional, separação,  autorização 
especial de residência, abertura de empresas, licença de trabalho no Japão e outros assuntos. 
Local: Associação Internacional de Kawasaki. 
Data: 3º domingo 
Horário: a partir das 14 horas. 
Intérprete: entre em contato com antecedência. 
Tel. 044-435-7000 
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