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外国人市民代表者会議オープン会議について。 

Será aberto a conferência 2006, para ouvir a voz do cidadão estrangeiro da região 
e levar ao goveno municipal em busca de melhoramento na vida social. Para isso 

será indispensável a sua presença. 
A data será no dia 10 de dezembro a partir das 13 horas até 17 horas. O local será no Centro 
Cívico de Takatsu.( Takatsu Shimin Kan). 
Para ir ao Takatsu Shimin Kan, linha JR estação de Musashimizonokuchi ou Linha Den en Toshi 
estação de Mizonokuchi, 2 minutos a pé. 
Temas que serão debatidos: 

 
Participação dos estrangeiros na realização do governo municipal, meta e resultado. 
 
Educação e Cultura, Sociedade e Vida e Assembléia Representativa do Cidadão 
Estrangeiro da Cidade de Kawasaki. 

Informações detalhadas entre em contato com Escritório de Participação Equitativa  
de Homens e Mulheres, Seção de Promoção de Direitos Humanos. 
 
 

 
川崎市観光写真コンクール作品募集について。 

Quero que todos saibam! A beleza de Kawasaki e seu encanto é o tema deste concurso. 
O regulamento será fotos que não foram editados. O tamanho da fotografia será de 
30cm de largura X 25cm de altura ou 36cm X 25cm de altura. 
A fotografia premiada terá o direito autoral de Kawasaki e todas as fotos serão devolvidos ao 

pertencente. 
Inscrição será aberto até dia 31 de janeiro de 2007. Envie as fotos e juntamente 
escreva o tema, data da fotografia, local, tipo de filme usado ou se é digital. Não 

esqueça de colocar seu nome, endereço e telefone. Envie para cód. Postal. 210-8577 Kawasaki 
Keizai Kyoku Shougyou Kanko ka. Tel. 044-200-2329. 
 
 



 

 
Kawasaki 光のメモリアルについて。 

Todo final de ano ao redor da estação de Kawasaki é realizado a iluminação.  
Este ano até o dia 26 de dezembro ao redor da estação e avenida Shiyakusho Dôri estará 
dando alegria à comunidade. 
A iluminação estará trazendo muita alegria como árvore de Natal e balões em 

comemoração ao tema da Copa 2007 de Futeblo Americano. 
Venha desfrutar desta alegria e curtir o clima romântico em frente a estação de Kawasaki.  
A partir das 17 horas as luzes começarão dar vida à noite de Kawasaki. 
Para informações detalhadas entre em contato com Secretaria de Economia, seção de turismo. 
Tel. 044-200-2330. 

 
 
 
 
 

 
 

Curso de língua japonesa  
Associação Internacional de Kawasaki 

Curso noturno: Toda quarta-feira 18:30 às 20:30  Curso diurno: Toda terça e sexta-feira 10:00 às 
12:00 

1º Trimestre: ￥6.000 Total de 12 aulas       1º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
2º Trimestre: ￥6.500 Total de 13 aulas       2º Trimestre: ￥11.000 Total de 22 aulas 
3º Trimestre: ￥5.500 Total de 11 aulas       3º Trimestre: ￥9.500  Total de 19 aulas 
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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 quinta-feira 
Português:  Terça e sexta-feira.    Tagalog:  Terça e quarta-feira 
 
 
 


