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

 ◆◆ 8 ◆◆

www.ficec.jp/foreign/                
 ●Dá para ver números anteriores de “Information Fujimino” 

 
 
 
 
 
 
 
★Está fazendo o que? 
 ●Está estudando o idioma japonês. 
 ●Estudar p/conseguir a proficiência,prepa-  
rando revisando(língua,aritmética,ciências,etc) 
 ●Dar a ajuda no exame vestibular p/colégio. ●Ajudamos no exame de reconhecimento de 
graduação no ginásio. ●Atendemos a consultas de problemas de paterno-infantil. 
★Quando e onde funciona a classe? 
 ●Aos sábados 10：00～12：00  Local:Fujimino Kokusai Koryu Center. 

 
Durante 2009 estudaram 588 crianças.Eram crianças filipinas, chinesas, paquistanesas e 

coreanas.Os voluntários colaboradores eram universitários jovens e pessoas parecidas com  
seus pais. Os voluntários são pessoas amáveis que querem ajudá-las para proporcionar uma 
vida agradável no Japão.Venham estudar sem receio. 
Mais da metade de estudantes são originários de Filipina, seguido de Paquistão e da China.  
Este ano tivemos boa notícia. Foram aprovados 4 estudantes ginasianos que estudaram no Ficec, 

prestaram o exame vestibular ao colégio.No último dia de março, fizemos uma festinha de felicitação.  
Ainda, para ajudar estudantes, adquirindo livros didáticos de  

1ª a 3ª séires do ginásio,para apor “furigana” nos kanjis.  
 Nas férias de verão(21/7~31/8)deste ano,será nas terças-feiras 
e sábados.Estudando junto, rende o aproveitamento. 
Ligue para ０４９－２５６－４２９０  para perguntas! 

★Vai além！ 

Classe de japonês  para outras  crianças. 
●Miyoshi Kodomo Nihongo Hiroba   Local: 
Fujikubo Kominkan(12 min.da Tsuruse equi) 
Dia:2ª,4ª,6ª feiras 15：00～17：00 
Telefone／090-9344-0488〈Kaji〉  

●Kodomo Gakushu Hiroba  Local:Fujikubo 
 Kominkan（12 min.da Tsuruse equi）  
Dia: 2ª,4ª,6ª feiras 19：00～21：00 
Telefone /090-9344-0488〈Kaji〉  

●Kodomo Nihongo Gakushu Kurabu Local:   
Fujimi Shiritsu Mizuhodai Community Cen-  
ter(2 min.da Mizuhodai equi) 
Dia:Quarta feira16：30～19：30 
Telefone090-2334-4678〈Matsuo〉  

●Kodomo no Nihongo Kurabu ni Isa Local: 
Niza Hotto Plaza(1 min.da Shiki equi) 
Dia:１ª,2ª,3ª segundas-feiras e 4ª quita-  
 feira 18：00～20：00 
Telefone／090-1701-5572〈Nakamura〉  

 

 

 

いま話題の子ども日本語教室 

Contribuindo p/melhor aproveitamento escolar 
Férias de verão é uma chace. Boa notícia para  
pais preocupados com estudo de seus filhos.Há 
uma classe “Kokusai Kodomo Kurabu”que torna 
a vida escolar divertida e proveitosa.  

Kokusai Kodomo Kurabu 

Notícias do momento:Classe de japonês para crianças 
ポルトガル語 
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www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Guia da vida cotidiana” em 6 idiomas. 

 

“Yukata de Ta nabata”-Nihongo Kyoshitsu   

Fujimi-shi estenderá  o subsídio médico 
infantil até gradução dos ginasianos.-  

●Subsídio ampliado até concluir o ginásio 
Fujimi-shi subsidiava a consulta médica, 
internação dos pré-escolares e a internação 
das crianças até sextanistas.Mas, a partir 
de outubro deste ano será estendido até 
graduação  dos ginasianos.  
 Quem pode usufruir esse sistema é:、  
① Residente de Fujimi-shi  ②Pais de cri- 

anças de primeira a sextanistas. 
③Que tenham seguro nacional de saúde ou  

seguro social. Será subsidiada a parcela 
paga pela própria pessoa.  

●O que fazer para receber o subsídio 
Deve pagar a despesa médica normalmen 
te no hospital.e no mês seguinte, deve pre- 
 parar ①pedido de pagamento de despesa 
 médica infantil②recibo de pagamento③  
carteira de receptor de despesa médica in-  
 fantil ④carteira de seguro e fazer o pedi- 
 do no Kosodate Shienka ou no Sucursal. 
 ●Pagamento de subsídio 
A prefeitura examina o conteúdo do pedido 
e transfere o valor pago na conta-corrente 
 o que será notificado pelo “hagaki”. 
   

 Em 7 e 8/8,haverá “Tanabatamatsuri” de 
Fujimino-shi, famoso pela competição com sua 
alegre decoração.A classe de japonês promove 
todo o ano “Yukata wo kiru taiken/yukata de 
tanabata” também.Este ano será 11:00 horas 
do dia 29/7.Tire foto para sua lembrança! 

Nova experiência: colher folhas de chá! 

Em 22/5, a 
classe de 
japonês do 
Ficec teve 
nova expe- 
riência que 
é ”colher 

folhas de chá”.Colhemos junto com outros ja- 
poneses,tarde toda no campo verde de chá, 
apreciando o aroma de chá.Como preparar o 
chá, colheita de chá, fritura de chá,sorvete de 
chá, tudo foi uma nova experiência que deixa- 
ram os alunos se sentirem mais próximos do 
Japão. Já deixamos reservada a ida ao campo 
de chá “Maruyasuen” no próximo ano com o 
presidente Uchida. 

 A transmissão digital terrestre(Chidegi) 
está para começar daqui a 1 ano(24/7/11). 

 Para receber essa transmissão é preciso de 
antena. Mas pouca gente sabe que pode a- 
proveitar o”ecopoint” que acompanha TV 
quando na aquisição.A campanha de eco- 
point continuará até dezembro. De modo 
que quem pretende comprar nova TV deve 
aproveitá-la.O preço da antena varia de a- 
cordo com o local de instalação.Porisso  
convém confirmar o preço com a loja. 
 

Pronto p/transmissão Chideji？ 

●Verão c/piscina e  Garden Beach！！  

 
Para quem tem filhos, a piscina nas férias de  

verão é uma ótima opção de lazer. ”Garden 
Beach” de Fujimi-shi abrirá em 10/7.¥100/dia 
para alunos da escola primária,gratuita para 
crianças até pré-escolares com 2 acompanhan- 
tes. ¥300 para ginasianos, ¥500 para adultos, 
¥300/dia a tarifa de estacionamento. 

Haverá eventos, aulas de natação, o sorteio,a- 
panhar o “nijimasu”com as mãos.Maiores deta- 
lhes favor ligue p/ tel.:０４９－２５４－４３４ 

ポルトガル語 


