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Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)
Outubro ao Fevereiro

Curso de japonês da FIA

Inscrição a partir de 1 de Setembro (ter.)

Período : Outubro ao Fevereiro de domingo
Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui - 2º andar - Sala de estudo 1 e 2
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.
Curso

Horário

Nível

Elementar 1

10:30-12:00

Para quem irá estudar o japonês pela primeira vez

Elementar 2A

13:00-14:30

Elementar 2B

14:45-16:15

Elementar 3A

13:00-14:30

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

Para quem possui compreenção básica de japonês (equivalente JLPT N4)
Elementar 3B

14:45-16:15

Pre-intermediário

10:30-12:00

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

Taxa de matrícula : 4000 ienes (15 aulas) ＊2000 ienes a inscrição após 8ª aula
Número de alunos : Por curso aproximadamente 15 alunos
Calendário : Outubro de 2020 - Fevereiro de 2021
1º dom
Out.
Nov.

1

Dez.

2º dom

3º dom

11

18

8

15

13＊

20

Jan.
Feb.

17
7

14

21

4ºdom

5º dom

22

29

24

31

Observação :
＊É necessário efetuar a matrícula. No ato da matrícula favor
apresentar o Zairyu Card e pagar a taxa de matrícula.
＊É possível matricular-se no meio curso.
＊A taxa de matrícula não será devolvida mesmo que o aluno desista
no meio do curso.
＊O livro didáti devolvida mesmo que o aluno desista no meio co
será emprestado durante a aula.
＊Por motivos particulares se tiver que desistir do curso favor avisar
sem falta a FIA
＊Use a máscara sem falta.
＊Lave suas mãos antes de iniciar o estudo.

Inscrição : Atividades Internacional Plaza de Fukui – Térreo – Secão de Informações e Consultas

Tel

0776-28-8800

＊Há também “curso particular de japonês”. O aluno poderá escolher o dia da semana e o horário de acordo com a sua conveniência.
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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” Audiência com Despachante
Data : 1 de Agosto (sáb) e 5 de Setembro (sáb) e 3 de Outubro (sáb) – horário 13:00hs às 16:00hs
Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui

Consulta Jurídica gratuíta para estrangeiros Audiência com Advogado
Data : 22 de Agosto (sáb) e 19 de Setembro (sáb) e 24 de Outubro (sáb) – horário 13:00hs às 16:00hs
Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui

●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 Céntér. Telefone antes por favor.
Inscrição : Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros
Atividades Internacional Plaza de Fukui -

Tel

Tel

0776-88-0062

0776-28-8800／Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter - Tel 0770-21-3455

Será realizado o sistema de consulta jurídica remota (vídeo-chamada)
gratuita aos estrangeiros!
Consulente

As pessoas que moram distantes ou mesmo que não tenha meios
para se locomoverem poderão consultar de qualquer local desejado!
Data：29 de Agosto(sab) e 26 de Setembro (sáb) – horário 13:00hs às 16:00hs
Audiência com advogado
● Efetue a reserva por telefone . Se necessitar de intérprete favor comunicar.
Inscrição：Fukui Centro de Consultas aos Estrangeiros
Atividades Internacional Plaza de Fukui

Tel

Tel

Intérprete
Fukui Centro de Consultas
aos Estrangeiros

0776-88-0062

0776-28-8800

★Poderá consultar usando um telefone, smartphone, computador, tablet etc.

Advogado

Faremos uma pesquisa de questionário sobre o novo
Realizaremos uma pesquisa para considerarmos quais são os problemas que os estrangeiros residentes na província de Fukui estão
enfrentando devido à nova infecção por coronavírus. Solicitamos que não deixem de responder o questionário.
【Conteúdo】
（1）Relacionado a todos
①onde residem ②nacionalidade ③status de residência/visto ④campo de trabalho ⑤habilidade de língua japonesa

（2）Relacionado ao novo coronavírus
①sobre problemas que está enfrentando

②método de coletar informações ③informações deejadas ④contato para consultas

（3）Formulário de solicitação de consulta (apenas para quem desejar)
【Alvo do questionãrio】
Estrangeiros residentes na província de Fukui
*Inclui residentes de curta duração que permanecem na província de Fukui
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【Método para responder】Socitamos via internet.

URL：https://forms.gle/Vk8g2JkLkzX7ETXPA

【Código QR】

Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)

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.

Eventos & Informações do Codiano

Hospitais, Centro Médicas Emergenciais
e Clínicas que atendem aos feriados
Sobre os hospitais que atendem aos feriados, consulte Web Site para Celular da Associação Internacional de Fukui
“ Página sobre hospitais de plantão aos sábado, domingo e feriados”. http://f-i-a.or.jp/k/ (somente em japonês e inglês)
Centro de Emergência Médica e Clínicas

Centro Médico Emergencial Municipal de Fukui
Atendimento nos Feriados
Endereço Fukui-shi Jyôtô 4-14-30
Tel 0776-22-2099

Centro Médico Emergencial Infantil da Província
de Fukui
Endereço Fukui-shi Jyôtô 4-14-30
Tel 0776-26-8800

Clínica Odontológica Emergencial Municipal de
Fukui Atendimento no Feriado
Endereço Fukui-shi Daiganji 3-4-1
Tel 0776-26-8468

Clínica Emergencial Municipal de Ono
Atendimento no Feriado
Endereço Ôno-shi Shinokura 117-6-1
Tel 0779-65-8999

Centro Médico Emergencial Municipal de
Tsuruga Atendimento no Feriado
Endereço Tsuruga-shi Chûô 2-16-52
Tel 0770-25-5311

Especialidades

Clínica Geral

Dias de consulta

Horário de consulta

Sábado

19:00hs às 23:00hs

Domingo, Feriado Nacional,
Feriado Transferido

9:00hs às 18:00hs

Segunda-feira à Sábado

(Março～Novembro)

19:00hs às 23:00hs
(Favor comparecer até 22:45 hs)

Pediatria
Domingo, Feriado Nacional,
Feriado Transferido

9:00hs às 23:00hs
(Favor comparecer até 22:45 hs)

Domingo, Feriado Nacional,
Feriados Transferido
8/14･15･16

(Compareça até 16:45hs)

Sábado

13:00hs às 21.00hs

Domingo, Feriado Nacional,
Feriado Transferido

9:00hs às 21:00hs

Pediatria

Domingo, Feriado Nacional,
Feriado Transferido

9:00hs às 21:00hs

Clínica Geral
Pediatria
Odontologia

Domingo, Feriado Nacional,
Feriado Tranferido

Odontologia

Clínica Geral
Cirúrgica

9:00hs às12:00hs
13:00hs às 17:00hs

9:00hs às 12:00hs
(Abril～Novembro)
(Compareça até as 11:45hs)

＊Informação da data presente 31 de Julho de 2020.
◆Na “Consulta Médica de Emergência por Telefone”, são fornecidos o conselho sobre a doença repentina da criança.
O número do Telefone é 0776-25-9955 ou linha abreviada ♯8000 (atendimento em japonês).
Horário de atendimento: Segunda-feira ao sábado, das 19:00hs às 9:00hs da manhã do dia seguinte.
Domingo, Feriado Nacional, Feriado Transferido, atendimento 24 horas.das 9:00hs às 9:00hs.
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Eventos & Informações do Codiano

2ª Prova de Capacidade de Língua Japonesa 2020
"Nihongo Noryoku Shiken" (JLPT)
JLPT é, prova realizada para aqueles que não usam a língua japonesa como linguagem materna. É prova para testar o nível de capacidade
de língua japonesa. São cinco níveis N1 à N5.
Data : 6 de Dezembro (dom)
Local : Será notificado no cartão de confirmação da matrícula (jukenhyô). Exemplo: Universidade FUKUI DAIGAKU etc.
Taxa de inscrição : 5,500 ienes (incluso imposto de consumação)
Procedimentos para inscrição : Através de internet. Também é poosível se increver através de smartphone ou tablet.
*A partir de 2020 encerrou-se as inscrições via correio. A isncrição devem ser efetuada através de internet.
Período para inscrições : 24 de Agosto (seg)～17 de Setemro(qui)
Melhores detalhes consultem Web Site da JEES！

→ info.jees-jlpt.jp/

2020 é ano do Censo Demográfico
Esta é a pesquisa estatística mais importante realizada a cada cinco anos para todas as pessoas e famílias que
vivem no Japão. Essa pesquisa é solicitado ao estrangeiros também.

❑ Notas sobre pesquisa
“Gênero de sexo” “Data de nascimento” “Situação de emprego” “Estado civil/cônjuges” “Local de trabalho ou escola”
“Número de membros da família”outros

❑ Exemplo da utilização do censo
Utilizado para fins de interesse administrativos(baixa taxa de natalidade･medidas protetivas as pessoasidade avançada,
medidas de prevenção de desastres e ou catástrofes, medidas de emprego e outros)
Também utilizado para fins de pesquisa acadêmica･e uso corporativo (Utilizado por empresas que planejam a população futura
e o planejamento da cidade)

❑ Método de como enviar a resposta
① Resposta via internet
*A partir deste ano poderá responder via internet nos seguintes idiomas, Chinês (caracteres simples e simplificado), Coreia,
Vietinã, Espanhol e Português. Solicitamos a todos que utilizem o internet e nos colabore com o censo.
② Caso responda no próprio formulário de pessquisa favor enviar via correio ou entregue pessoalmente para pesquisadora

❑ Prazo para responder
14 de Setembro (seg) ～ 7 de Outubro (qua)

Feriado Nacional do mês de Agosto e Setembro
10 de Agosto (seg) - Dia da montanha
21 de Setembro (seg) - Dia Nacional do respeito aos idosos
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22 de Setembro (ter) - Dia do equinócio de outono

Eventos & Informações do Codiano

Centro de Consulta da Província de Fukui sobre o Novo Coronavirus
Se desconfiar que foi infectado pelo novo coronavírus, ligue para o Centro de Saúde próximo ou para Centro de Saúde e Bem-Estar.
Local de residência

Centro de Saúde e Bem-Estar e Centro de Saúde
próximos

Telefone

Fukui-shi

Centro de Saúde Pública de Fukui
Divisão dePrevenção de Saúde

0776-33-5184

Eiheiji-cho

Centro de Saúde e Bem Estar Social de Fukui

Sakai-shi, Awara-shi

Centro de Saúde e Bem Estar Social de Sakai

Ono-shi, Katsuyama-shi

Centro de Saúde e Bem Estar Social de Okuetsu

Horário de consulta

0776-60-1125
0776-36-3429
0776-73-0626
0776-73-0600
0779-64-5774
0779-66-2076
Segunda-feira a sexta-feira

Sabae-shi, Echizen-cho,
Echizen-shi, Minami Echizen-cho
Ikeda-cho

Centro de Saúde e Bem Estar Social de Tannan

0778-51-0034

Tsuruga-shi, Mihama-cho
Wakasa-cho (Mikata)

Centro de Saúde e Bem Estar Social de Nishu

0770-22-3735
0770-22-3747

Obama-shi, Oi-cho,
Takahama-cho,
Wakasa-cho (Kaminaka)

Centro de Saúde e Bem Estar Social de Wakasa

0770-52-1483
0770-52-1300

8:30hs as 17:15hs

●As pessoas que necessitam de um intérprete, ligue para Fukui Centro de Informações aos Estrangeiros
(Idiomas disponíveis e horário de atendimento vide página 4) Tel 0776-88-0062
●Informações médicas de Fukui é anunciados nos sites abaixo

Informações Médicas Net Fukui
Informações médicas Net Fukui fornece informações úteis médical, como procurar hospitais e farmácias na Província de Fukui.
https://www.qq.pref.fukui.jp/ ( japonês, inglês, coreano)
Site para celular da Associação Internacional de Fukui
fornece informações sobre hospitais aberto de feriados e hospitais que atendem em língua estrangeiros.
http://f-i-a.or.jp/k/ ( japonês e inglês)

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.

＊A consulta é gratuíta, porém é necessário efetuar reserva.
Quem necessitar de intérprete, favor solicitar com atencedência. (inglês・chinês・português・tagalo 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

Dia de atendimentos da semana e Horário
Quinta-feira - horário 10:00hs às 17:30hs
* Fechados : Feriados Nacionais. 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.

Dias que não seja quinta-feita - 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.
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世界各国の料理 em Japonês, Inglês, ChinêsAssociação
e Português

Internacional de Fukui

Atividades Internacional Plaza de Fukui
〒910-0004

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り

Fukui-shi Hôei 3-1-1

Tel 0776-28-8800

Fax 0776-28-8818

AV. FENIX DORI

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, Feriado Nacional, Feriado Transferido e 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.

Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros, as consultas solicitadas por estrangeiros é atendida em 16 idiomas !
Serviço de atendimento suportado pelo intérprete via videofone 〔13 idiomas〕 e telefone tripartido 〔16 idiomas〕
Tel

0776-88-0062

Inglês, Chinês, Portugês, Vietinamita, Coreno, Nepali, Tagalog, Thailandês, Espanhol, Hindi 【Terça ao Domingo, Segunda-feira da 2ª semana】
Russo, Frances, Indonésio 【Terça a Sexta-feira, Segunda - feira da 2ª semana】
Myanmar, Mongol, Khmer (Cambojano) 【Intérprete somente por telefone tripartido Terça ao Domingo, Segunda - feira da 2ª semana】
Atendimento presencialmente com conselheira e intérprete ( apenas 3 idiomas)
Inglês

Terça ao Domingo, Segunda - feira da 2ª semana - horário 9:30hs às 16:30hs

Portugês

Sexta e sábado - horário 11:45hs às 17:30hs

Vietinamita

Sábado e domingo - horário 11:45hs às 17:30hs

＊O dia de trabalho da intérprete pode ser alterada. Portanto entre em contato conosco sobre os horário das intérpretes

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 Consulta aos Estrangeiros Reinan Cénter)
〒914-0063 Tsuruga - shi Kagura - chô 2-2-4 Aquatom - 2º andar

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
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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

Tel 0770-21-3455 Fax 0770-21-3441
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, Feriado Nacional, Feriado Transferido e dia 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.

