2022 Associação Internacional de Fukui (FIA) Boletim Informativo Multilíngue

Português
(ポルトガル語)

Curso de língua japonesa da FIA ( Maio ～ Setembro )
Curso de japonês começará em maio! São 4 classes de acordo com o nível do aluno, desde iniciante ao iniciante intermediário.

Período : De15 de Maio a 11 de Setembro aos domingos
Local : Atividades Internacional Plaza de Fukui - 2º andar - Sala de estudo 1 e 2
Taxa de matrícula : 4000 ienes (15 aulas)
★Mais detalhes consulte o nosso Home Page e Facebook
★Também há “aula particular “poderá estudar de acordo com o nível de japonês nos dias e horários
da semana conveniente para o aluno.
Informações : Atividades Internacional Plaza de Fukui – Térreo - Balcão de Informações e Consultas

Consulta para estrangeiros referente a vacinação

1ª Prova de Capacidade de Língua Japonesa 2022
"Nihongo Noryoku Shiken" (JLPT)

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.
Disponível o atendimento em português.

Data : 3 de Julho (dom)
Taxa de inscrição : 6.500 ienes
Encerramento da inscrição : 17:00h do dia15 de abril(sex)
Pode se inscrever pela internet!

JLPT

■Classe de Língua Japonesa
Suporte às Crianças de Origem Estrangeira
Os voluntários irão apoiá-los no japonês e nos estudos.
Os pais também podem estudar juntos.

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

■“Shaberi-bâ” Intercâmbio em Língua Japonesa
É um lugar onde você pode aprender o japonês
enquanto desfruta da interação.

9:30 as 18 h (quintas feira até 20h, 1º e 3º domingo

do mês a partir das 12h)

Informações: Associação Internacional dos Cidadãos de Fukui (FCIA)
Tel 0776-97-5020

Você conhece “Tsunahiro”？
É o site de aprendizado da língua japonesa "Conectando e expandindo a
vida em japonês” (vulgarmente conhecido como Tsunahiro). Este é um
site onde os estrangeiros podem aprender o japonês de acordo com vidas
diárias. Você pode aprender em 14 idiomas.

URL https://tsunagarujp.bunka.go.jp/
★No site, as matérias estão preparadas com legendas vídeos de várias cenas, como ir às compras, ir ao banco, ir à repartição pública, etc.
Também, você poderá verificar sua proficiência em japonês para saber em que nível você deve estudar！

Vamos apreciar flor de cerejeiras ♪
Finalmente chegou a primavera！ Pessoal, que tal tomar precauções contra a infecção e apreciar flor de cerejeiras.
Aqui estão alguns locais recomendados para apreciarem flores de cerejeira selecionados pela equipe, vale apena não deixem de ir !

Área de Fukui e Sakai
①Periferias do Rio Asuwa

Área de Tannan

Área de Eiheiji e Okuetsu

①Parque Nishiyama

Fukui-shi Rio Asuwa

①Parque Matsuoka

Sabae-shi Sakuramachi 3-7-20

②Castelo Maruoka

①Kanegasakigu

Yoshida-gun Eiheiji-cho
Matsuoka Muro

②Manyo no Sato Ajimano-

Sakai-shi Maruoka-cho
Kasumi-cho 1-5-9

Tsuruga-shi Kanegasaki-cho 1-4

②Katsuyama Benten sakura

en

Katsuyama-shi Hon-machi

Echizen-shi Yokawa-cho 55-1

Área de Reinan

②Miyoyuji
Obama-shi Nakai13-60-

Olá de REINAN！
Apresentação da Associação Internacional de Fukui Reinan Center.
Este centro foi estabelecido como base de Atividades de Intercâmbio Internacional na região de Reinan em
maio de 1993. Em março de 2017 mudou-se para o 2º andar do Aquatom (Cidade de Tsuruga).
O local é utilizado para aulas de japonês e atividades de auto-aprendizagem em grupo!
Há jornais em inglês, revistas de aprendizado de idiomas, livros e Wi-Fi gratuíta, venham sem receiois!

Consulta Gratuíta para Estrangeiros ( É necessário efetuar a reserva ) Status de permanência, reunificação familiar,
naturalização, questões jurídicas,trabalhista, casamento, acidentes automobilístico, dívidas múltiplas, violência doméstica etc.

■Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros
Consulta Jurídica gratuíta
para estrangeiros
□Consulta presencial
16 de Abril (sáb) e 21de Maio(sáb)
13:00 hs as 16:00 hs

□Consulta online/ vídeo-chamada 23de
Abril (sáb) e 28 de Maio (sáb)

Tel

0776-82-0062

Consulta gratuíta com Despachante sobre Imigração
e Visto de Permanência para os Estrangeiros

Você não está sofrendo violência por parte de seu cônjuge ou
parceiro?

2 de Abril (sáb) e 14 de Maio (sáb)
13:00 hs as 16:00 hs

Todas as semanas quinta-feira –
horário 10:00 hs as 17:30 hs

13:00 hs as 16:00 hs

■Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros Reinan Cénter

Consulta aos Estrangeiros Vítimas de
Violência Doméstica

Tel

0770-21-3455

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.

Atividades Internacional Plaza de Fukui
〒910-0004 Fukui-shi Hôei 3-1-1
Tel 0776-28-8800 Fax 0776-28-8818
Horário de expediente
Fechados

Email

Website

info@f-i-a.or.jp

9:00 hs as 21:00hs

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

Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter
〒914-0063 Tsuruga - shi Kagura - chô 2-2-4
Tel 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.

Facebook

Instagram

