http://www.ctk.ne.jp/~frevia
Centro Multicultural de Kani FREVIA

Histórico da Associação de
Intercâmbio Internacional de Kani
No ano de 2000 a Associação de
Intercâmbio Internacional de Kani, com o
apoio da prefeitura de Kani, se preparou
para
ser
uma
Organização
independente. E, em 2008 se tornou
uma organização sem fins lucrativos, em
abril do mesmo ano foi designada à
administrar o estabelecimento do Frevia.

Recrutamos associados que apoiem as atividades da
Associação
Recrutamos voluntários para desempenharem-se nas
atividades da Associação.

Quais as atividades da Associação?
A Associação de Intercâmbio Internacional de
kani além de executar os seus projetos, foi
designada pela prefeitura de Kani para administrar
as atividades do Centro Multicultural de Kani.
Para concretizar o Intercâmbio
Multicultural na Sociedade Regional:
Os projetos relacionados ao Centro
Multicultural
1. Atividades de apoio para orientação à língua japonesa
・Curso para formar / aprimorar a técnica de ensino da língua japonesa voltado
às pessoas com interesse em ensinar os estrangeiros.
・Sala preparatória para crianças em idade pré-escolar “Sala Hiyoko”.
2. Atividades de apoio para crianças estrangeira
Sala Satsuki- Suporte didático para ingressar no colégio.
Alvo: Crianças que já passaram da idade de receber a educação obrigatória e
não frequentam a escola.
Sala Yume- Suporte para crianças ingressarem na escola.
Alvo: Crianças com direito da educação obrigatória, crianças que abandonaram
a escola, etc.
Saci Pererê- Aulas de Português
Alvo: Crianças que frequentam a escola japonesa e preservam o aprendizado
da língua materna.
Sala Kibou- Reforço de aulas
Alvo: Crianças que frequentam a escola pública japonesa (shougakko /
chugakko)
Sala Kagayaki- Suporte de ensino da língua japonesa e apoio didático para
reconhecimento de conclusão do ginásio.
Alvo: Crianças que desejam ingressar no colégio e/ou prosseguir o seus
estudos.

■ Intercâmbio Cultural com vários países, cursos de
idiomas
Aula de culinária: Como fazer o Udon, Obentô
decorado, Hina sushi e outras receitas.
Curso de idiomas
Português, coreano, espanhol, inglês, chinês
■ Publicação de Informativos
Informações aos associados “Kakehashi”

Informação bilíngue:
“UNIDOS” em português
“MAGKAISA” em inglês

Mail magazine KIEA (2 vezes por mês)
reg@frevia.nows.jp
Blog sobre as atividades de voluntariado
do KIEA
http://d.hatena.ne.jp/frevia08/ mail magazine
■Consultas gratuitas do cotidiano com o despachante
■Eventos

Festival Filipino, Festival do Brasil, Festival Multicultural e outros.

Serviços da Administração do FREVIA
1. Mural informativo, envio e distribução de
informativos
Publicação do informativo “Frevia da Yori”,
informativo regional e de outras regiões, etc
2. Apoio para o aprendizado da língua japonesa
-Taxa: ¥100 por aula
Domingo 13:30~15:30
Sábado 19:00~20:30
3. Serviço de consultas voltados aos estrangeiros
Balcão de consulta do Frevia, consulta gratuita
com advogado, etc
4. Local para Intercâmbio dos moradores da cidade
Festival Multicultural, Concurso de redação, etc

O Frevia oferece diversas informações, apoia o
aprendizado da língua japonesa. É um local de
intercâmbio para promover o multiculturalismo.

https://www.facebook.com/Frevia.kani

Funciona diariamente (exceto: 4ª feira) ９AM-５PM

Café (¥100)
Suco tropical (¥100)
Sorvete, etc

Todo 3° sábado do mês（11AM~2PM）
Neste dia participam pessoas de diferentes
nacionalidades oferecendo produtos alimentícios,
artesanato e serviços.
Há venda de lanches, doces e salgados, vendas de
produtos, etc.

〒509-0203 Kani-shi Shimoedo 1185-7 (atrás da estação de Kani)
Tel (0574-60-1200) Fax (0574-60-1230)

