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ポルトガル語
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usai Koryu Center consignado pelas cidades Fujimi, Kamifukuoka, 
imachi vem prestando serviço de consultas de estrangeiros. 

a representa o conteúdo das consultas. Item educação representa 23% 
tivo, tendo como seu conteúdo preencher documentos escolares, aviso à 

aprendizado de japonês, inscrição na creche e trâmites de ingresso nas 
m cotidiano com 12%, tendo seu conteúdo  problemas de gastos com vida 
istência pública, relacionamento com vizinhos, acidentes, programa 
entadoria, trâmites sobre seguro de saúde nacional, etc.Quanto aos 
ília com 9% que destaca pelas consultas mais sérias ,tendo seu conteúdo 

as do casal,DV, problemas de filhos, o que dá para constatar a dificuldade 
o país de origem.  
pida solução dos problemas,o Fujimino Kokusai Koryu Center faz  
es, e a consulta é logicamente gratuita. 
 a solução de seu problemas,procure nos consultar quanto antes; 
eja pequeno problema, procure se abrir, em vez de ficar se remoendo; 

s, como se tivesse ligando para seu amigo   

metido”,”entremeter-se em coisa alheia”são palavras fora de uso. 
 rápida solução dos problemas, desafiaremo-las ousadamente. 

/consulta ０４９－２５３－７７４４ 
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Genki Forum dos estrangeiros e 

japoneses –Falar sobre o  
futuro c/estrangeiros residentes 
 É um encontro p/rever em conjunto
atividades do FICEC exercidas até hoje e
programar as futuras. Favor comparecer
aqueles que tem interesse na formação de
uma cidade de culturas heterogêneas
coexistindo. 
★ Dia/hora:5/jun.(dom.)１２：３０～ 
★ Local:Salão Fujiminokoryucenter(5 mi- 
nutos a pé da estação Fujimino leste) 
 ℡ ０４９－２６１－５３７１） 

★ Despesa ¥５００（sócio：¥３００） 
★ Inscrição até 30/maio(segunda- feira) 

Tel.  ０４９－２７５－０３７０ 
ＦＡＸ ０４９－２７５－０３７１  

★ Promotor:Fujimino Kokusai Kouryu
Center-Fujimi-shi Hanezawa 3-22-22 
   ０４９－３７５－０３７０ 

＜Que tal estender seu círculo de amizade no universo> 
● Angaria-se participantes no Fujimino Kokusai Wai-Wai Kurabu！ 
As crianças inventam mil brincadeiras independente de suas nacionalidades. Isto que é
“Wai-Wai Kurabu”. Há diversos eventos no decorrer do ano. Centrado nessas atividades
sociais, desde tenra idade passam a compreender as diferenças culturais . Favor participem
sem falta.  
Objeto: primeiranistas da escola primária～segundanistas do ginásio 
Anuidade:¥4000(incluem prêmio anual de seguro, despesa de comunicação, material. Nos
3°, 4°,6° eventos terão despesas adicionais de transporte) 
※ Terá outro valor para participantes parciais  e somente no acampamento. 
Inscrição:Favor ligue para Fujimino Kokusai Koryu Center “Wai-Wai Sanka Kibou”. 
Posteriormente enviaremos a ficha de inscrição e informações. 
Programacao anual: 
●Dia                 ●conteúdo/local 
14/maio(sábado)   1° evento: Se Wai-Wai Kurabu fosse universo-Fujimino Koryu Center 
11/junho(sábado)  2° evento: Confecção de Bibimba –Fujimino Koryu Center 
9/julho(sábado) 3° evento:Patinagem mesmo no verão-Centro de patinação no Tobukawagoe
5/ago.～(sáb.) 4° evento:Acampamento-Kokuritu Bandai Seinen no Ie 
10/set. (sábado) 5° evento:Você também é um bombeiro-Fujimi-shi Fujimino Shogakkou 
8/out. (sábado) 6° evento:Uma pequena viagem a China-Yokohama Chukagai 
12/nov. (sábado) 7° evento:Wai-Wai Undoukai-Praticar esporte universal-Local indefinido 
10/dez. (sábado) 8° evento:Wai-Wai tanteidan da nossa cidade-local indefinido 
 

● Angaria-se monitor estrangeiro de
Internet    
 
１ N° de vaga: 100 pessoas 
２ Requisitos:①maior de 20 anos ②Tem

registro de estrangeiro em Saitama③Tem
visto de permanência  ④ Sabe usar o
internet e E-mail em japonês, 
３ Trabalho do monitor:responder ao

enquête,dar sugestão e opinião ao governo
de Saitama  
４ Prazo:junho/2006~março/2007(previsão)
５ Inscrição:Saitama-ken shinsei/todokede

service 
http://www.pref.saitama.lg.jp/A02/BQ00/

index.htm no setor Kokusai-ka 
６ Informações:Saitama-ken Kokusai-ka 
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Tel. ０４８－８３０－２７１７ 


