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Boletim informativo multilíngue

Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)

Foi realizada a cerimônia de comissionamento dos líderes comunitários
estrangeiros !!
32 estrangeiros que vivem na província de Fukui são líderes comunitários para fazer o papel de canal de comunicação que conecta a
comunidade estrangeira e a região.Obrigado a todos que se tornaram líderes.
A cerimônia de comissionamento foi realizada no dia 26 de setembro. Gostaria de agradecer a todos que se tornaram líderes !!!
【Por que é necessário de líderes comunitários estrangeiros?】
Para solucionar preocuapações e problemas na vida diária dos estrangeiros que deixaram seus países de origem e não sabem
onde obter informações para consultas na sua língua nativa devido a diferenças de cultura e costumes.
【Qual é o papel dos líderes comunitários estrangeiros?】
É transmistir aos estrangeiros em sua língua materna as informações cotidianos e as informações sobre desastres enviadas pelo
Governo e Associações Autônoma dos Moradores do Bairro, ou então transmitir as informações utilizando outros meios como SNS
e também compartilhar com o Governo e Associações dos Moradores do Bairro e propor opiniões que fazem uso das perspectivas
dos estrangeiros considerando medidas de melhoria conforme necessário, e ajudá-los a criar um ambiente onde todos possam
viver com tranquilamente.

【Aspecto do curso de treinamento e cerimônia de comissionamento】

【Visar convivência multicultural・・・】.
Aos líderes comunitários estrangeiros, leitores do boletim informativo Fia Pocket, aqueles que vivem a longo tempo e aqueles que
acabam de chegar ao Japão, independende de idade, sexo, religião, nacionalidade, língua etc, vamos trabalhar juntos para fazer da
Província de Fukui uma cidade confortável para se viver!!

Aviso sobre expediente de Final de Ano e Ano Novo
Atividades Internacional Plaza de Fukui e Centro Internacional de Reinan
Atividades Internacional Plaza de Fukui
Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter
Serviço de aluguel das salas para eventos
Serviço de emisão de passaportes

29 de Dezembro de 2020 (ter) ～ 3 de Janeiro de 2021 (dom)
27 de Dezembro de 2020 (dom) ～ 4 de Janeiro de 2021 (seg)
28 de Dezembro de 2020 (seg) ～ 4 de Janeiro de 2021 (seg)
29 de Dezembro de 2020 (ter) ～ 3 de Janeiro de 2021 (dom)

➊

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

Calendário : Outubro de 2020 - Fevereiro de 2021

Curso de japonês da FIA

1ºdom

Período : Outubro ao Fevereiro de domingo

Out.

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

Nov.

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.
Taxa de matrícula : 4000 ienes (15 aulas) ＊2000 ienes a inscrição após 8ª aula

1

Dez.

2ºdom

3ºdom

11

18

8

15

Encerrou-se

13＊

17
7

5ºdom

22

29

24

31

20

Jan.
Feb.

4ºdom

14

21

Número de alunos : Por curso aproximadamente 15 alunos
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

Elementar 3B

14:45-16:15

Pre-intermediário

10:30-12:00

Para quem possui conhecimento básico de japonês ( equivalente JLPT N5)
Para quem possui compreenção básica de japonês (equivalente JLPT N4)
Para quem entende até certo ponto de japonês utilizadas em situações cotidianas (equivalente JLPT N3)

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 didático será emprestado durante a aula. ＊Por motivos particulares se tiver que desistir do curso favor avisarsem 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

0776-28-8810

Home page da Associação Internacional de Fukui disponível em 12 línguas
No Home Page da Associação Internacional de Fukui as informações tem sido divulgado em Japonês, Inglês, Chinês,Português
e Vietinamita, mas com introdução do sistema de tradução automática oferecemos suporte para os seguintes idiomas.
Língua disponíveis： Inglês, Chinês tradicional, Chinês simplificado, Coreano, Português, Espanhol, Nepal, Tailandês,
Vietinamita, Tagalo, Indonésio, Mianmar 【12 línguas】
【Como usar】 Clique no topo 「Foreign Language/外国語（がいこくご）」da página inicial
Selecione o idioma que aparece abaixo.

Site Exclusivo do Fornecimentos de Informações sobre Nova Infecção
por Coronavíus
Esta é uma versão simplificada do Home Page que contém links para avisos e noticiários da Província e Nacional sobre nova infecção
por coronavírus e várias outras informações de suporte sobre a vida e trabalho.
Poderá vê-lo pelo Home Page da Associação Internacional de Fukui.
Língua： Inglês, Chinês, Português, Vietinã, e Japonês simplificado

https://www.f-i-a.or.jp/ja/covid-19_po/
➋
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Aviso da Associação Internacional de Fukui (FIA)

Consulta Gratuíta para 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･Conselheira da Associação Internacional de Fukui (FIA)
Data : 5 de Dezembro (sáb) e 9 de Janeiro (sáb) e 6 de Fevereiro (sáb) – horário 13:00hs às 16:00hs
Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui

Consulta Jurídica gratuíta para estrangeiros
Audiência com Advogado･Conselheira da Associação Internacional de Fukui (FIA)
Data : 19 de Dezembro (sáb) e 16 de Janeiro (sáb) e 20 de Fevereiro (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, Coreno, Nepali, Tagalog, Thailandês, Espanhol, Hindi )

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 0776-88-0062
0776-28-8800／Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter - Tel 0770-21-3455

Tel

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 : 26 de Dezembro (sáb) e 30 de Janeiro (sáb) – horário 13:00h as 16:00h
Audiência com advogado･Conselheira da Associação Internacional de Fukui (FIA)

Intérprete
Fukui Centro de Consultas

● Efetue a reserva por telefone ou através de formulário do Home page. Se necessitar de intérprete
favor nos comunicar.
Inscrição : Fukui Centro de Consultas aos Estrangeiros Tel 0776-88-0062
Atividades Internacional Plaza de Fukui Tel 0776-28-8810
★Poderá consultar usando um telefone, smartphone, computador, tablet etc.

aos Estrangeiros

Advogado

Atividades Internacional Plaza de Fukui - Térreo – Secão de Informações e consultas
Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter – Seção de Bibliotéca

Solicite o livro predileto !
Se tiver livros que gostaria que tivesse na Bibliotéca da FIA escreva no papel e
coloque o no Box!

Eventos & Informações do Codiano
Palestra beneficinete・Introdução a Cultura Mundial

Estados Unidos da América

☆Poderá ouvir história interessante sobre o Estado de Flórida a terra natal da professora ALT Leah Burkett ☆.

Data: 5 de Dezembro (sáb) - horário 13:30h as 16:00h
Local: Centro comunitário Higashi Jugô (Sakai-shi Sakai-chô Nagabatake 25-11-1)
Palestrante: Professora Leah Burkett （Natural de Flórida, Mikuni Junior High School ALT）
☆Apresentação em japonês que está estudando atualmente ☆
Flórida

Taxa de participação: Gratuíta (Solicitamos colaboração com a arrecadação de fundos !)
Inscrição : Internacional Sakai (ISA) - Sr.Hirata

Tel

090-2034-5761

Email

812905hk@gmail.com

➌

Eventos & Informações do Codiano

Classe de Língua Japonesa
dar Suporte as Crianças de Origem Estrangeira

Gratuíto

Os professores voluntários ensinam a língua japonesa necessário nas escolas e no dia-dia. Também orientam como fazer a lição de casa.
Os pais responsáveis também poderão estudar e ou fazer consultas. É necessário inscrever-se
Data : Mês de Dezembro: dia 5 e dia 19. Mês de Janeiro: dia 16. (todas as classes são realizadas de sábado)
Horário: 10:00hs as 11:30hs para todas as classes. Local : Fenix Plaza – 3º andar (Fukui-shi Tawara 1-13-6)

“Shaberi-bâ” Intercâmbio em Língua Japonesa

Gratuíto

“Shaberiba” é um lugar onde estrangeiros poderão aprender a "ler, escrever, ouvir e falar" através de interação com japoneses.
Data : Mês de Dezembro: dia 13(dom) e 26(sáb). Mês de Janeiro: dia 10(dom) e 23(sáb).
Horário: 10:00hs as 12:00hs ambas 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
※Para prevenir a propagação da nova infecção por coronavírus poderá ser cancelado
para prevenir a propagação da infecção por coronavírus. Contamos com compreenção de todos.

Aviso sobre o novo sistema de apoio ao estudo do ensino superior
Este é um sistema que apóia alunos do ensino médio que desejam prosseguir para curso superior mas estão preocupados com dinheiro, e os
alunos que desejam prosseguir seus estudos sem se preocupar com dinheiro.
【Resumo】 Será fornecido bolsa de estudo beneficiado (bolsa que não exige devolução de dinheiro) e ou redução da mensalidade e ou
isenção da taxa de admissão.
A quantia do valor do apoio diferirá de acordo com a sua renda e do tipo de escola o qual ingressará (universidade ou escola profissionalizante,
etc.), ou se vai vai para escola da sua casa ou se vai morar a só longe da família.
【Alunos alvo】 Estudantes de famílias isentas do imposto residencial e estudantes que tem motivação para estudar.
【Estrangeirsos que são elegíveis】
・ Aqueles com status de residente permanente especial, residente permanente, cônjuge de japonês
・ Aqueles com status de reseidente longo permanência e reconhecido pelo diretor da escola o qual
estão matriculados e que futuramente tem intenção de permanecer definitivamente no país.
【Escola alvo】 Universidade, Colégio Junior, Faculdade de Tecnologia Profissional (4ª série・5ªsérie)、Escola Profissionalizante
【Onde se inscrever】 Através da escola o qual está matriculado
【Informações detalhadas・Contato】
〇Organização de Apoio ao Estudantes do Japão Centro de Consulta de Bolsa de Estudos
Tel：0570-666-301 (Seg ~ Sex 9:00h ~ 20:00h) https://www.jasso.go.jp/index.html
〇Site especial do Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia
「Sistema de apoio ao estudo do ensino superior」
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm

Salário mínimo de Fukui foi alterado para 830 ienes.
A partir do dia 2 de Outubro de 2020, o Salário Mínimo Nacional Distrital de Fukui passou a ser 830 ienes
a hora e será aplicado à todos os empregadores e trabalhadores da Província de Fukui. Os empresários da Província de Fukui que
contratam pessoas para trabalharem nesta província com um valor menor que 830 ines a hora estará infringindo a Lei de Salário Mínimo.
O empresário que infringir esta lei está sujeito a multa de 500 mil ienes o qual deve ser pago ao País. Os trabalhadores que desconfiarem

➍ da irregularidade no ato do pagamento procurem a Delegacia de Inspeção de Normas do Trabalho ou Hello Work da sua jurisdição.

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)
Nome dos hospitais / Especialidades

Endereço

Dias de consulta

Horário de consulta

Centro Médico Emergencial Municipal de
Fukui Atendimento nos Feriados

Tel: 0776-22-2099

Sábado

19:00hs às 23:00hs

Clínica Geral

Fukui-shi Jyôtô 4-14-30

Domingo, Feriado Nacional,
12/30~1/3

9:00hs às 23:00hs

Centro Médico Emergencial Infantil da
Província de Fukui

Tel: 0776-26-8800

Segunda-feira à Sábado

Pediatria

Fukui-shi Jyôtô 4-14-30

Domingo, Feriado Nacional,
12/30~1/3

Clínica Odontológica Emergencial
Municipal de Fukui Atendimento no Feriado

Tel: 0776-26-8468

Odontologia

Fukui-shi Daiganji 3-4-1

Clínica Emergencial Municipal de Ono
Atendimento no Feriado

Tel: 0779-65-8999

Sábado

Clínica Geral , Cirúrgica , Pediatria

Ôno-shi Shinokura 117-6-1

Domingo, Feriado Nacional,
12/31~1/3

9:00hs às 21:00hs

Centro Médico Emergencial Municipal de
Tsuruga Atendimento no Feriado

Tel: 0770-25-5311

Domingo, FeriadoNacional,

9:00hs às 12:00hs(Compareça até as
11:45hs) ,13:00 às 15:00(Compareça até

Clínica Geral , Pediatria , Odontologia

Tsuruga-shi Chûô 2-16-52

Domingo, Feriado Nacional,
12/30~1/3

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

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

9:00hs às12:00hs
13:00hs às 17:00hs
(Compareça até 16:45hs)

13:00hs às 21.00hs (Pediatria fica

fechado）

12/31~1/3

as 14:45hs)

＊Informação da data presente 30 de Novembro 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.

Centro de Consulta da Província de Fukui sobre o Novo Coronavirus
Consulta sobre infecção por novo coronavírus, consulte o médico de família por telefone.
Se não tiver um médico de família ou se tiver dúvida onde fazer consulta ligue para o Centro de Consulta e Diagnóstico
“Jushin・Soudan Center ” e faça uma consulta por telefone.
Número de telefone： 0776-20-0795 Horário：7:00hs as 21:00hs (inclui sábado, domingo e feriados)
※Após o expediente será informado o número de Telefone Celular
(Apartir de 1 Novembro, a denominação do Central de Consulta Geral dos repatriados e Contato Próximo mudou para
“ Centro de Consulta e Diagnóstico”)

●As pessoas que necessitam de um intérprete, ligue para Fukui Centro de Informações aos Estrangeiros”
(Idiomas disponíveis e o horário de atendimento vide a página 6) Tel 0776-88-0062

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. 3º domingo do mês. 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.

➎
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さくら通り
AV.SAKURA DORI

Expediente do Estabelecimento

福井県国際交流会館

福井県庁
FUKUI KENTYO
PALÁCIO DO GOVERNO
DE FUKUI

AV. FENIX

〒910-0004 Fukui-shi Hôei 3-1-1
Tel 0776-28-8800
Fax 0776-28-8818
Email info@f-i-a.or.jp

DORI

Atividades Internacional Plaza 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
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

Tel 0770-21-3455
Fax
Email reinan@f-i-a.or.jp

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

【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.

Feriado Nacional do mês de Dezembro e Janeiro
➏

JR 敦賀駅

1 de Janeiro (sex) Ano Novo

11 de Janeiro (seg) Data comemorativa da maioridade

