2021 Associação Internacional de Fukui (FIA) Boletim Informativo Multilíngue

Português
(ポルトガル語)

Aviso da FIA

Iniciará o curso de lingua japonesa da FIA
São 4 classes, do nível inicante ao intermedário de acordo
com nível
Período : 16 de Maio ao 19 de Setembro de domingo (1ª fase)
Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui
- 2º andar - Sala de estudo 1 e 2
Taxa de matrícula : 4000 ienes (15 aulas)

Foi realizado um seminário para apoiar os estrangeiros
em caso de desastre
O seminário foi realizada no Atvidades Internacional Plaza de Fukui
no sábado 6 de março para aprofundar a compreenção sobre
prevenção contra o acidente.
clique aquí para ver o aspécto do dia

Inscrição : Inscreva-se no Fukui International Activities Plaza.

BUZZ CAFE 2021 Remoto
Que tal um bate-papo em inglês
com a Srta. Zoe membro do intercâmbio
internacional !

■1ª Prova de Capacidade de Língua Japonesa 2021
"Nihongo Noryoku Shiken" (JLPT)
Data : 4 de Julho (dom)
Taxa de inscrição : 5.500 ienes
Encerramento da inscrição :
17:00hs do dia16 de abril(sex)
Pode se inscrever pela internet!

Clique aquí para mais detalhes

Aviso da Província de Fukui

JLPT

■Classe de Língua Japonesa
Suporte para as Crianças de Origem Estrangeira
Os voluntários irão apoiá-los o japonês e estudos.
Os pais também podem estudar juntos.
■“Shaberi-bâ” Intercâmbio em Língua Japonesa
É um lugar onde você pode aprender o japonês enquanto
desfruta da interação
Informação: Associação Internacional dos Cidadãos de Fukui (FCIA)
TEL 0776-97-5020

Entrevista com o líder da comunidade estrangeira de Fukui！
Os líderes da Comunidade Estrangeira de Fukui, ajudam os
estrangeiros em seu dia dia, tais como enviar informações em sua
língua nativa, proporciona a criar um ambiente aproveitando as visões
dos estrangeiro.
São 32 pessoas na Província de Fukui（Em março de 2021）
Clique aquí para ver o artigo da entrevista
(será publicado gradativamente)

Informações do Cotidiano

Foram estabelecidas regulamentações para prevenir
preconceito e discriminação em relação a infecção por novo
coronavírus
É imperdoável preconceitos e discriminações, como “ Forçar deixar o
emprego quando foi infectado com coronavírus”, “ dar ordens para nao vir
trabalhar ” “mesmo que a doença tenha sarado”.
Se tiver algum problema entre em contato conosco.
■Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros TEL 0776-880062
■Linha para consulta de direitos humanos em língua estrangeira
TEL 0570-090911
Jinken21

Vamos tomar medidas completes contra infecção por nova
coronavírus em festivais e eventos
Clique aquí para controle de doen;as infecciosas

À todas as estagiárias técnicas que estão grávidas ou
tiveram parto

Você não será demitida da empresa por causa de gravidêz, parto etc.
Entre em contato conosco se tiver algum problema.
■Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros TEL 0776-88-0062
■Organização de Estágios para Formação Técnica dos Estrangeiros
Departamento de consultoria em língua nativa
otit.go.jp

Associação Internacional de Fukui

Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter

Atividades Internacional Plaza de Fukui

〒914-0063 Tsuruga - shi Kagura - chô 2-2-4
Aquatom - 2º andar (20 minutos à pé da Estação JR Tsuruga）

〒910-0004 Fukui-shi Hôei 3-1-1
(10 minutos à pé da Estação JR Fukui）
Tel 0776-28-8800
Fax 0776-28-8818
Email info@f-i-a.or.jp

Cafeteria

Tel

0770-21-3455

Fax

0770-21-3441

Email

reinan@f-i-a.or.jp

Horário de expediente
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

Horário de expediente
9:00hs às 21:00hs

Fechados

Fechados
Feriado Nacional, Feriado Transferido e 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.
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Segunda - feira, Domingo da 2ª･4ª･5ª semana do mês, Feriado Nacional,
Feriado Transferido e dia 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.
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■■Atendemos as consultas dos estrangeiros a 16 idiomas utilizando o sistema de serviço de intérprete vídeofone e triofone (tripartido)■■
Consulta Gratuíta para Estrangeiros
(Favor efetuar a reserva)
Status de permanência, reunificação familiar,
naturalização, questões jurídicas,trabalhista,
casamento, acidentes automobilístico, dívidas
múltiplas, violência doméstica etc.

Atividades Internacional Plaza de Fukui - Térreo

Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros
Tel

0776-88-0062

Horário de expediente
Quarta, sexta, sábado, domingo e segunda - feira da 2ª semana
9:00hs às18:00hs
Terça e quinta - feira
9:00hs às 20:00hs
Fechados
Segunda - feira da 1ª･3ª･4ª e 5ª semana, Feriado Nacional,
Feriado Transferido e 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.
Interno da Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter

Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros Reinan Cénter
Tel

0770-21-3455

Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros
■Consulta gratuíta com Despachante sobre
“Imigração e Visto de Permanência para os Estrangeiros”
sábado da 1ª semana – horário 13:00hs as 16:00hs
■Consulta Jurídica gratuíta para estrangeiros
□Consulta pessoalmente
sábado da 3ª semana – horário 13:00hs as 16:00hs
□Consulta por telephone etc
Último sábado do mês – horário 13:00hs as 16:00hs

■Consulta aos Estrangeiros Vítimas de Violência Doméstica
Quinta-feira - horário 10:00hs as 17:30hs

Os dias abertos e fechados, são mesmos da
Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter

＊DV (Violência Doméstica) é, agressão física tais como murros e chutes,
agressão verba sócio–econômica como não dar ajuda financeira etc.

Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros Reinan Cénter
■Consulta gratuíta com Despachante sobre
“Imigração e Visto de Permanência para os Estrangeiros”
■Consulta Jurídica gratuíta para estrangeiros

■No Centro de Consulta, Também pode se
inscrever para aula de japonês.

A data e o horário serão decididas no ato da reserva.
Atividades Internacional Plaza de Fukui
Pode usar o WiFi gratuitamente
Clique aquí para saber como usar

■Para novas informações,
visite o website, facebook, Instagram da
Associação Internacional de Fukui (FIA)

Website

facebook

Instagram

Associação Internacional de Fukui

