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 Você conhecia a existência de 

  um sistema de forte aliado à 
Educação de seus filhos 

 
 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É uma obrigação 
dos adultos desejar 
um crescimento sa- 
dio das crianças que 
são responsáveis pe- 
la amanhã. 
Assim, os os pais   
devem procurar mil 
oportunidades de 
aprendizado de seus 
filhos   

● Sistema de ajuda à família sustentada por um dos pais 

Dá ajuda de custo p/ingresso no colégio  
 

 
A cidade de Fujimino dá ajuda financeira às crianças que 

moram na cidade, de família sustentada por um dos pais,para preparação ao ingresso no 
colégio. 
★ Objeto ①Que tenha registro civil(registro de estrangeiro)②família isenta de 
imposto municipal(exclui a família que recebe a ajuda pública)③criança de família 
sustentada por um dos pais ou o cônjuge impossibi- 

litado ao trabalho ④Nunca tenha recebido essa ajuda. 

★ Valor ３０，０００ ienes 

★ Prazo de inscrição: até 10 de março 

★ Inscrição e informação:Fujimino-shi Kosodateshien-ka 

 
 

● Possobilita uma oportunidade de trabalhar tranquilo 

Que tal usar o sistema “Gakudou Hoiku” 
O “gakudou hoiku” é destinado aos meninos de primeiros anos letivos da escola 
primária, cujos pais ausentam do lar durante o dia. É o lugar onde os meninos 
vivem sossegados após o término das aulas até o entardecer. A cidade de 
Fujimino fará uma reunião para os pais interessados em utilizar a instituição a 
partir de abril.(informação no escritório para Ohimachi Gakudou Hoiku no Kai 
telefone 262-4438). Procure comparecer no dia certo. Quem não dispor de  
tempo, favor procure se informar na prefeitura. Nas cidades Fujimi e  Miyo- 
shimachi também têm o gakudou hoiku. Confirme nos seguintes locais:.   

★ Dia/hora:19/jan.(quita-feira)19:00～21:00 ★Local Ohi Chuou Kominkan 

★ Inscrição e informação sobre Gakudou hoiku   

Fujimi-shi                “Kosodate Shien-ka （ ２５１－２７１１） 
Fujimino-shi Kamifukuoka “Kosodate Shien-ka” ２６３－７９６７）   

           Ohishisho  “Kosodate Shien-ka” （ ２６１－２８１１） 
    Miyoshimachi            “Fukushi Jidou-ka”   (  ２５８－００１９） 

Fujimino Kokusai Koryu  
Center dará ajuda nos 
trâmites também.Favor peça 
a informação.. 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

ポルトガル語 



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆（   ）◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  9 

                                            

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                             

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

◆FICEC na nova sede◆ 
Em 16 de dezembro .Fujimino Kokusai Koryu  

Center Mudou para Fujimino-shi Kamifukuoka.  

Dista 5 minutos a pé da estação de fácil acesso.  

Favor use para local de informação. 

Nova sede:Fujimino-shi Kamifukuoka 5-4-25 

Novo telefone  ０４９－２５６－４２９０ 

Novo ＦＡＸ  ０４９－２５６－４２９１ 

Novo número p/consulta de cotidiano（de uso  

exclusivo） 

       ０４９－２６９－６４５０ 

★ Dia/hora 

★ 20/fev. 

★Local 

Fujimino Koku- 

sai Koryu Center 

★Despesa de  

refeição 

\ ５００ 

Que tal culinária tailandesa? 

Venha passear no novo Ficec e almoce. 
É possível conversar com pessoas de 
várias nacionalidades. E passe uma 
tarde agradável saboreando a culinária 
tailandesa preparada pela mestre- cuca 
Yuri Yamazaki. 

 

Recru-
ta-se 
Prof.de idioma 

estrangeiro 

Fujimino Kokusai Koryu Center mantém aulas de idiomas como coreano, 
chinês, português, inglês persa. Estamos recrutando professor de idiomas. 
São benvindos alunos da classe de japonês também. 
 Informação０４９－２５６－４２９０ ou na aula de japonês(5ªs f.)

P/prevenir a  
violência do 
cônjuje 
“Para você que  
sofre com a 
violência do seu 
marido/compa- 
nheiro-“Edição  
de Saitamaken” 

Uma família cercada de risos, de repente 
vira palco de violência.  É de frequente 
tema de consulta. É um livro que foi 
editado para exterminar com essa tragê- 
dia. Traduzido para 4 idiomas:tagalo, 
espanhol, inglês e chinês com a colabora- 
ção do Ficec. Os interessados favor se 
inscrever no Centro.   

      
かみふくおかえき
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