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Aviso
Aos estudantes estrangeiros que estão com emprego definido na empresa da Província de Fukui

Curso de lingua japonesa na FIA

Notificação do Fundo de Apoio ao Emprego na Provícia de Fukui
aos Estudantes Estrangeiros

O curso de japonês da FIA programada para primavera será iniciado em maio de
2022(Reiwa 4). Sobre os detalhes do curso serão anunaciadas na edição Abril e Maio do
boletim informativo FIA Pocket.
★Há também “aula particular “que pode estudar de acordo com nível de japonês e
no horário e dia da semana conveniente para o aluno.
Informações : Atividades Internacional Plaza de Fukui - Térreo
Secão de Informações e Consultas

Daremos suporte de despesa de domicílio desde aprovação oficial de admissão durante o
período até iniciar o trabalho!
Conteúdo do suporte：Valor equivalente despesas do domicílio(limite máximo 20 mil ienes)
Período：Até o mês do início de trabalho contada após a data da aprovação oficial de
admissão ou então até mês de março do mesmo ano fiscal, o que ocorrer primeiro (o período
máximo é até 6 meses)
*Se houver um grande número de solicirantes o valor do fornecimento poderá ser reduzido.

Tel

*Você pode baixar as diretrizes de implementação e o formulário de inscrição em nosso site.
Informações：Atividades Internacional Plaza de Fukui

Tel

0776-28-8800

0776-28-8810

Aviso de novos livros Chegou novos livros na seção de informações e
cosultas! Desta vez, apresentamos alguns livros sobre os SDGs.

Prazo de inscrição
28 de fevereiro

Aviso da Associação Internacional dos Cidadãos de Fukui
■Classe de Língua Japonesa

Suporte às Crianças de Origem Estrangeira

Há vários outros livros.
Pegue um pra ver！！

Os voluntários irão apoiá-los no japonês e nos estudos.
Os pais também podem estudar juntos.

■“Shaberi-bâ” Intercâmbio em Língua Japonesa
【Seção de livros relacionados aos SDGs】

É um lugar onde você pode aprender o japonês
enquanto desfruta da interação.

Informações: Associação Internacional dos Cidadãos de Fukui (FCIA)
Tel

0776-97-5020

※Livros e revistas podem ser alugados até 5 por pessoa por 2 semanas.(exclui as
últimas edições das revistas e as que são proibidas o aluguel）Se você deseja alugar, por
favor dirija se ao balcão. É necessário obter o cartão.

Informações do Cotidiano

Aviso do Evento de Inverno “História de Inverno de Echizen Ôno”

Consulta para estrangeiros referente a vacinação

As lanternas Yukimi e as iluminações tornam a cidade num ambiente fantástico.
A queima de fogos começará a partir das 18 hs do dia 5!

Auxiliamos estrangeiros que desejam receber a vacina contra o novo coronavírus. Se você
tiver dificuldade de ler o comunicado de vacinação ou não souber como fazer a reserva,
ligue-nos sem receios.
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〇 Fukui Balcão de Informações e Suporte sobre a Reserva
de Vacinação contra Coronavírus aos Estrangeiros
Tel 0776-88-0062 9 hs as 18 hs (terça e quinta-feira até 20 hs)

〇 Reinan Balcão de Informações e Suporte sobre a Reserva
de Vacinação contra Coronavírus aos Estrangeiros
Tel

0770-21-3455 9:30 as 18 hs (quintas feira até 20h, 1º e 3º domingo
do mês a partir das 12hs)

SIS Aula de culinária do mundo (Edição Rússia）
Data： 26 de fevereiro (sáb) 10 hs as 14 hs
Local： Sakae-shi Harue Naka Community （Harue-cho Zuioiji 17-17）
Taxa de participação：700 ienes Professora：Igolkina Victoria Prazo de inscrição：18 de fevereiro (sex)
Levar：Avental, bandana, utensílios para escrever
Informações：Associação Internacional Sakai Tel 0776-50-3850

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

Horário de expediente
9:00 hs as 21:00hs
Fechados
Feriado Nacional, Feriado Transferido e 29 de Dezembro à 3 de
Janeiro.
さくら通り
AV.SAKURA DORI

FIA

0770-21-3455

Fax

0770-21-3441

Email

reinan@f-i-a.or.jp

Horário de expediente
Terça, quarta, sexta e sábado 9:30 hs as 18:00 hs
Quinta - feira 9:30 hs as 20:00 hs
Domingo da 1ª e 3ª semana 12:00 hs as 18:00 hs
Fechados
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 consulta dos estrangeiros a 16 idiomas utilizando o sistema de serviço de intérprete vídeofone e triofone (tripartido)■■
Consulta Gratuíta para Estrangeiros
( É necessário efetuar a reserva )

Atividades Internacional Plaza de Fukui - Térreo

Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros
Tel

Status de permanência, reunificação familiar, naturalização,
questões jurídicas,trabalhista, casamento, acidentes
automobilístico, dívidas múltiplas, violência doméstica etc.

0776-88-0062

Horário de expediente
Quarta, sexta, sábado, domingo e segunda - feira da 2ª semana
9:00 hs as 18:00 hs
Terça e quinta-feira
9:00 hs as 20:00 hs

Fechados
Segunda - feira da 1ª･3ª･4ª e 5ª semana, Feriado Nacional,
Feriado Transferido e 29 de Dezembro a 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”
5 de Fevereiro (sáb) e 5 de Março (sáb) 13:00 hs as 16:00 hs

■Consulta Jurídica gratuíta para estrangeiros
□ Consulta presencial
19 de Fevereiro (sáb) e 19 de Março (sáb) 13:00 hs as 16:00 hs

□Consulta online/ vídeo-chamada
26 de Fevereiro (sáb) e 26 de Março (sáb) 13:00 hs as 16:00 hs

■Consulta aos Estrangeiros Vítimas de Violência Doméstica

Os dias abertos e fechados, são os mesmos da

Quinta-feira - horário 10:00 hs as 17:30 hs
＊DV (Violência Doméstica) é, agressão física tais como murros e chutes,
agressão verbal sócio–econômica como não dar ajuda financeira etc.

Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter.

～Informação sobre o feriado～
11 de Fevereiro（sex）Dia da Fundação Nacional

O Ano Novo Chinês deste
ano é 1º de fevereiro (ter) !

23 de Fevereiro（qua）Aniversário do Imperador
21 de Março（seg）Equinócio da Primavera

Estamos distribuindo cartão multilíngue de prevenção de desastres úteis em
caso de desastres！
【Local de distribuição】 Atividades Internacional Plaza de Fukui,
Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter
Versão japonês・inglês・português Versão japonês・chinês・vietinamita

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
A data e o horário da consulta será decidida no ato da reserva.

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

※Também pode fazer o download pelo home page！
Carregue-o sempre com
você para caso de um
desastre！

Website

facebook

Instagram

Associação Internacional de Fukui

