2019 Fukui International Association Multilanguage Newsletter

Outubro
& Novembro
Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)

Festival Internacional de Fukui 2019
Data : 27 de Outubro (dom) - 10:00hs às 16:00hs
Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui

Entrada Gratuíta
Atenção!
Há programas que são
cobradas.

＜Principais programas(prevista)＞
◎Workshop de sessão de música africana e taiko
◎Músicas e danças de vários países
◎Rakugô inglês ”comédia monólogo”(entrada paga)
◎Barracas de vendas de comidas estrangeira e produtos diversos
◎Quiz rally relacionada a SDGs
◎Estande de introdução de atividades das organizações relacionadas ao intercâmbio internacional
◎Kids work corner “cantiho de trabalho para as crianças”
◎Experiência cultural japonesa(cerimônia de chá, shodô, origâmi e jogos antigos)
●●Veja também Facebook “ Fukui International Festival ” ●●

Inscrição : Atividades Internacional Plaza de Fukui - Tel 0776-28-8800

Encontro Internacional REINAN 2019
Data : 6 de Outubro (dom) - 10:00hs às 15:00hs
Local : Ginásio de Esporte Kaminaka Taiikukan
(Wakasa-cho Ichiba 13-8)

No interno do ginásio é necessário
trocar de calçado, tragam um tênis
para troca.

Entrada gratuita !
No quiosque as comidas
são cobradas

Conteúdo do evento
◆Brincadeiras esportivas como bola ao cesto, pular corda grande, cabo de guerra
◆Perfomance de danças hula e Filipina
◆Provar trajes folclóricos・kimono, experimentar como embalar com o lenço Furoshiki
◆Estande da JICA ◆Pesca de ioiô (período integaral) ◆Quiosque
Procura-se voluntários!
Para participar dos preparativos de véspera e dia do evento. Sobre os detalhes entrem em
contato sem receios.
Inscrição : Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter

Tel 0770-21-3455❶

Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)
Outubro a Março

Curso de japonês da FIA
Horário : Domingo 12:30hs às 14:30hs
Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui - 2º andar
- Sala de estudos e Sala de estudo de línguas
Nível : Nível elementar ao Nível elementar médio. Total 4 cursos de acordo com nivel do candidato.
＊Antes de assistir a primeira aula será realizada um teste de nível do candidato.
(Referência)

Elementar 1

Para quem irá estudar o japonês pela primeira vez

Elementar 2

Para quem possui conhecimento básico de japonês ( equivalente JLPT N5)

Elementar 3

Para quem possui compreenção básica de japonês (equivalente JLPT N4)

Pre-intermediário

Para quem entende até certo ponto de japonês utilizadas em situações cotidianas (equivalente JLPT N3)

Taxa de matrícula : 4000 ienes (20 aulas) ＊2000 ienes a inscrição após 11ª aula

Calendário :

Observação :

＊É necessário efetuar a matrícula. No ato da matrícula favor apresentar o Zairyu Card

2º Etapa Outubro～Março
Outubro

6

13

20

27

Novembro

3

10

17

24

Dezembro

1

8

15

22

Janeiro

5

12

19

26

Fevereiro

2

9

16

23

Março

1

8

15

22

e a taxa de matrícula

＊A matrícula deve ser efetuada até 12 horas (meio dia) do 1º dia de aula.
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＊A taxa de matrícula não será devolvida mesmo que o aluno desista no meio do curso.
＊É possível matricular-se no meio curso.
＊O livro didático será emprestado durante a aula.
＊Por motivos particulares se tiver que desistir do curso favor avisar sem falta a FIA
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Inscrição : Atividades Internacional Plaza de Fukui – Térreo – Secão de Informações e Consultas

Tel 0776-28-8800 Email info@f-i-a.or.jp

＊Há também “curso particular de japonês”. O aluno poderá escolher o dia da semana e o horário de acordo com a sua conveniência.

Serviço de acesso à internet sem fio (Wi-Fi)!
Os locais possíveis do uso de Wi-Fi no Estabelecimento do Atividades Internacional Plaza de Fukui
1 ºandar Seção de Informações e Consultas, Café-Terraço, Lounge Social, Divisão de Passaportes e Corredores
2º andar Sala de Conferência 1, Sala de Conferência 2, Sala de Conferência 3 e Corredores
Subsolo Auditório Polivalente e Foyer
＊Como utilizar, consulte o quadro informativo do Atividades Internacional Plaza de Fukui.
＊Mesmo sendo dentro da área, dependendo do local onde o sinal é fraco as vezes não será possível utilizar o Wi-Fi.

❷

Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)

Consulta Gratuíta para os Estrangeiros
As consultas como qualificação de permanência, reunificação familiar, naturalização, questões jurídicas,
trabalho, casamento, acidentes automobilísticos, dívidas múltiplas etc, são atendidas gratuítamente.

Consulta gratuíta com Despachante sobre “Imigração e Visto de Permanência para os Estrangeiros”
Data :

5 de Outubro (sáb) e 2 de Novembro (sáb) – horário 13:00hs às 16:00hs

Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui - 2º andar Sala de estudo de línguas 1

Audiência com Despachante

Consulta Jurídica gratuíta para os estrangeiros
Data : 19

de Outubro (sáb) e 16 de Novembro (sáb) – horário 13:00hs às 16:00hs

Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui - 2º andar Sala de estudo de línguas 1

Audiência com Advogado

＊A consulta é gratuíta, porém é necessário efetuar reserva.
＊Caso necessite de intérprete favor comunicar com antecedência (inglês, chinês, português, vietinamita etc. )

A Consulta é realizada também na Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter (Tsuruga-shi) . Telefone antes por favor.
Inscrição : Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros - Tel 0776-88-0062
／Atividades
Plaza
de Fukuitelefonem
- Tel 0776-28-8800／Associação
Internacional de Fukui Reinan Cénter - Tel 0770-21-3455
(Tsuruga-shi).Internacional
Se estiver com
problemas
sem receios!

Informação do Website

▶

Além do boletim informativo “FIA Pocket”, poderão obter informações
como empreendimento internacional da Provívincia de Fukui, serviços médicos
e outras informações do cotidiano visado aos estrangeiros, em japonês, inglês,
chinês e português.

https://www.f-i-a.or.jp/

Também é possível acessar o nosso site a partir
de seu Mobile Phone.

Versão japonês
https://www.f-i-a.or.jp/k/
Versão ingles
https://www.f-i-a.or.jp/k/en/

Eventos & Informações do Codiano

Exame ant-HIV gratuíta!
Não é necessária reserva

Poderá realizar o exame gratuítamente em anonimato (sem revelar o nome).
Para obter um resultado preciso, seria bom se sumeter ao exame após decorrido
3 meses após contaminação do virus.
Data : 29 de Novembro (sex)
Atendimento 18:00hs às 20:00hs
Notificação do resultado 6 de Desembro (sex) – horário 18:00hs às 20:00hs
Local : Centro de Saúde da Previdência Social de Fukui (Fukui-shi Nishi-kida, 2-8-8)
Inscrição / Informação :
Centro de Saúde da Previdência Social de Fukui - Divisão de Saúde Comunitária

Tel 0776-36-6810 (Atendimento em japonês)

❸

Eventos & Informações do Cotidiano

Classe de Língua Japonesa
dar Suporte as Crianças de Origem Estrangeira

Gratuíto

Os voluntários ensinam a língua japonesa necessário nas escolas e dia-dia. Também orienta como fazer a lição de casa. Favor inscrever-se.
Data : Mês de Outubro dia 10 e dia 24 - Mês de Novembro : dia 14 e dia 28 (todas as classes serão realizadas de quinta-feira)
Horário: 16:00hs às 17:00hs para todas as classes. Local : Fenix Plaza – 3º andar (Fukui-shi Tawara 1-13-6)

“Shaberi-bâ” Intercâmbio em Língua Japonesa

Gratuíto

“Shaberi-bâ” é uma classe reservada para bate-papos, onde os japonêses e estrangeiros poderão se integrar livremente e curtir pate-papo em
japonês. Mesmo que não fale o japonês não há problema. As pessoas que tem curiosidade e que queiram desfrutar do nosso bate-papo participem
sem receios.
Data : Mês de Outubro: dia 12 e 26. Mês de Novembro: dia 9 e 23 (ambas as classes são realizadas no sábado)
Horário: 10:00hs às 12:00hs ambas as as classes.
Local : Happring 4º andar, Centro Voluntário Municipal de Fukui (Fukui-shi Chuo 1-2-1)
Inscrição e Informação: Associação Internacional dos Cidadãos de Fukui (FCIA)
Tel 0776-97-5020 Fax 0776-97-5022 Email fukuikokusai@fcia.jp Website https://www.fcia.jp
Facebook https://www.facebook.com/fukuikokusai

Alvo os estrangeiros que residem na região de Sakai-shi e japoneses relacionados com estrangeiros.

Consulta Gratuíta com Despachante

Os Despachantes da Associação dos Despachantes Administrativo da Província de Fukui atendem consultas como aquisição de visto de
permanência, alteração da qualificação de status, renovação de visto, convidar familiares, naturalização, nacionalidade, casamento, trabalho etc.
Data : 10 de Novembro (dom), 1 de Dezembro (dom) - 13:00hs às 16:00hs
* Se não houver nenhum candidato até as 17 horas do dia 1 de Novembro (sex) e do dia 22 de Novembro (sex) a consulta do referido mês será cancelada.
Local : Centro comunitário Harue Naka (Sakai-shi Harue-chô Zuiôji 17-17)
Inscrição : Internacional Sakai (ISA) - Sr.Hirata

Tel 090-2034-5761

＊A consulta é gratuíta, porém é necessário efetuar reserva.
＊É possivel solicitar intépretes (chinês, inglês, português). Caso necessite favor solicitar no ato da reserva.

Consulta aos Estrangeiros Vítimas

de Violência Doméstica

Não está sofrendo com a violência do seu marido ou companheiro? A consulta é atendida por uma conselheira
especialista em DV. Fique tranquilo, mesmo que você não fale o japonês não terá problema. Manteremos sigilo absoluto.
DV (Violência Doméstica) é, agressão física tais como murros e chutes, agressão verbal, sócio–econômica como não dar ajuda financeira,
proibe de manter contato com sua família e amigas, abuso sexual forçando uma gravidez indesejada etc.

Local
Atividades Internacional Plaza de Fukui
Tel 0776-28-8800
Seikatsu Gakushukan (Yu-ai Fukui)
Sala de Consulta
(Fukui-shi Shimorokujo-chô 14-1)
Tel 0776-41-7112

❹

Dia da semana e o Horário
Quinta-feira:- horário 10:00hs às 17:30hs
* Fechados : Feriados Nacionais. 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.
Exceto Quinta-feira - horário 9:00hs às 16:45hs
* Fechado : Segunda-feira exceto quando coincide com Feriado Nacional. Domingo da 3ª
semana. Dia seguinte do Feriado Nacional (exceto quando coincide com sábado, domingo
e feriado compensatório do Feriado Nacional). Fecha se também durante o período de 28
de Dezembro à 4 de Janeiro.

◆Quem necessitar de intérprete, favor solicitar com atencedência. (inglês・chinês・português・tagalo etc.)

Eventos & Informações do Codiano

20º Torneio D - 1 ★ Festival de Dança
Campeonato de dança, independentemente do gênero! Este ano, acontecerá no HapyTerrace junto com a Feira organizada pela TV a
cabo Fukui. Este ano completa 10 anos da morte do Michael Jackson. Gente! Vamos dançar thriller juntos! Participem fantasiada e
divirtam-se !. Nesse dia utilize o ônibus de integração gratuíta que estará saindo do Festival Internacional de Fukui (FIA) realizado no
mesmo dia.
Data : 27 de Outubro (dom) - Horário 12:00hs às 14:00hs
Local : Happring – 1º andar – Happiterrace (Fukui-shi Chuo 1-2-1)
Sobre os detalhes: Consulte a site do torneio D-1!

d-1japan.com

Halloween Party : Quem é você? 2019
A Festa ambulante “Halloween Trem” será realizado no mesmo dia do Campeonato de Dança D1-.Aproveite a noite de Halloween de
Fukui. Será necessário a reserva. Enrem em contato com a Internacional Club.
Data : 27 de Outubro (dom)

1ª Seção

Vamos fantasiar e andar de Trem Halloween !
Preço: 1200 ienes ＊Estudantes shougakusei: 600 ienes Crianças pequenas é Gratuíto
Ingresso: Deve ser adquirido no Internacional Club ou nas bilheterias das estações do Echizen Tetsudô.

2ª Seção

A partir das 21: 30hs no bar CREME ( Fukui-shi Junka) Taxa de participação: 1500 ienes incluso 1 drink.

Inscrições/Informações: International Club (IC)
Email info@international-club.org

Tel 0776-23-5441

Website http://international-club.org/ (japonês / inglês)

Consulta administrativa do Ministério
de Assuntos Internos e Comunicações
Tem problemas com procedimentos ou serviços administrativos do governo?
O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, dispõe 50 locais de atendimentos para dar assitência e informações sobre
“ trâmites sobre o processo de inscrição ou requerimentos da prefeitura etc” “Informações sobre seguro de saúde ” “solicitação do
reparo das ruas etc”
Local de atendimento de consulta em Fukui é FUKUI GYOUSEI CENTER “Centro Admisntrativo Fukui”
Local : Fukui Chiho Gôdô Chôsha - 2º andar (Fukui-shi Hinode 3-14-15) Tel 0570-090110 (Atendimento em japonês)
Horário de consulta : seg･ter･qua･quinta･sexta - 8:30hs às 17:15hs
* Fechados : Feriados Nacionais. 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.
As consultas são atendidas em japonês, aqueles que desejam em ingles favor enviar e.mail

Email kikumimi.japan@soumu.go.jp

Feriado Nacional do mês de Outubro e Novembro
14 de Outubro (seg) - Dia do Esporte 22 de Outubro (ter) – Data da Celebração a Ascensão do Novo Imperador
3 de Novembro (dom) Dia da Cultura 4 de Novembro (seg) - Feriado transferido 23 de Novembro (sáb) Dia de Ação de Graças ao Trabalho

❺

Associação
Fukui
世界各国の料理 em Internacional
Japonês, Inglês, Chinês ede
Português

Atividades Internacional Plaza de Fukui

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り

Fukui-shi Hôei 3-1-1

〒910-0004

Fax 0776-28-8818

AV. FENIX DORI

Tel 0776-28-8800

Email info@f-i-a.or.jp
Expediente do Estabelecimento

さくら通り
AV. SAKURA DORI

福井県国際交流会館

福井県庁 FUKUI KENTYO
PALÁCIO DO GOVERNO DE FUKUI

JR 福井駅

Horário de expediente

9:00hs às 21:00hs

Fechados

Feriado Nacional, Feriado Transferido e 28 de Dezembro à 4 de Janeiro. 【Acesso】10 minutos à pé da Estação JR Fukui

Seção de Informações e Consultas / Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros Residentes
Horário de expediente
Fechados

Quarta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira da 2ª semana 9:00hs às18:00hs
Terça e quinta-feira 9:00hs às 20:00hs
Segunda-feira da 1ª･3ª･4ª e 5ª semana, Feriados Nacional, Feriado Transferido e 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.

Cafeteria
Expediente

9:00hs às 11:00hs 12:00hs às 17:00hs

Fechados

Feriados Nacional, Feriado Transferido e 28 de Dezembro à 4 de Janeiro.

Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter
(Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros Reinan Cénter)
〒914-0063 Tsuruga-shi Kagura-chô 2-2-4
Tel 0770-21-3455

Aquatom - 2º andar

Fax 0770-21-3441

Acesso através de ônibus, da Estação JR Tsuruga tome o
ônibus nº ②④⑤⑧⑩⑬⑭ e desça no “Kagura-cho”, ou então tome o
ônibus nº ⑫ e desça no “Kids Park Tsuruga”.
Horário de
expediente
Fechados

福井県国際交流嶺南センター (アクアトム 2 階)
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE FUKUI REINAN CÉNTER
AQUATOM - 2º andar
国
道
８
号
線

RDOVIA NACIONAL 8

Email reinan@f-i-a.or.jp

氣比神宮
TEMPLO KEHI JINGU
神楽町商店街
CENTRO COMERCIAL KAGURACHO

JR 敦賀駅

【Acesso】20 minutos à pé da Estação JR Tsuruga

Terça, quarta, sexta e sábado 9:30hs às 18:00hs
Quinta-feira

9:30hs às 20:00hs

Domingo da 1ª e 3ª semana

12:00hs às 18:00hs

Segunda-feira, Domingo da 2ª･4ª･5ª semana do mês e Feriado Nacional, Feriado Transferido e dia 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.

Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros, as consultas solicitadas por
estrangeiros éatendida em 13 idiomas !
Atendimento pessoalmente com conselheira e intérprete ( apenas 4 idiomas)
Inglês

Terça ao Domingo, Segunda-feira da 2ª semana

Chinês

Sexta e sábado

Vietinamita

Portugês

Segunda-feira da 2ª semana, terça, quarta (somente
período da manhã), sexta e sábado
Sábado e domingo

＊O dia de trabalho da intérprete pode ser alterada. Portanto entre em contato conosco sobre os horário das intérpretes
Há atendimento em 10 idiomas através do sistema de interpretação de vídeophone e serviço de interpretação de telefone tripartido.
Tel 0776-88-0062
Inglês, Chinês, Portugês, Vietinamita, Coreno, Nepalês, Tagalog, Thailandês, Espanhol, Hindi (todos os dias)
Rússia･Frances ( Segunda à sexta) Indonésio (Segunda e sexta)

❻

