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2月
UNIDOS

FEVEREIRO

Curso de aprimoramento sobre
desastres naturais
ぼうさいパワーアップ講座

Data: 24 de fevereiro (Seg / Feriado) 13h~16h
Local e inscrição: Centro Multicultural de Kani – FREVIA
Endereço: Kani Shi Shimoedo 1185-7
Tel: 0574-60-1122 / 50-8841 Responsável: Kakamu Mayumi
Fax: 0574-60-1230 e-mael: frevia@ma.ctk.ne.jp
Taxa: gratuito

Limite: 30 pessoas

Conteúdo:
Vamos pensar sobre desastres naturais de forma “HAPPY”!
Aprendizado e Workshop sobre a maneira de agir, para não passar
dificuldades. Pensar como e o que podemos fazer com relação aos
desastres naturais.
Palestrante: Representante do Centro NPO de Fukuoka: Koga Momoko
Alvo: Associação de bairros, administração pública, comitê da previdência
social, para pessoas que se empenham na comunidade.
Quase todos os anos, há desastres
naturais. E se ocorrer em seu bairro?
Nesse momento é muito importante a
ajuda recíproca.
A ajuda recíproca tem relação
ao
cotidiano.
Você não quer participar do workshop para
esclarecer sobre isso?
Que tal fazermos novas amizades?
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Guichês de Atendimento para
Esclarecimento de Dúvidas sobre o
Novo Coronavírus
コロナウイルス相談窓口

21 de março (sáb)
18 de abril (sáb)
11h~14h Local:
Frevia
フレビアカフェに展示や販売をしたい方へ

Quem desejar expor ou
vender seus artesanatos no
FREVIA CAFÉ, entre em
contato com a secretaria
do FREVIA.
Tel: 0574-50-8841

Ao apresentar sintomas de tosse e febre, coloque
máscara etc., e entre em contato com o Centro de
Saúde mais próximo.
Guichês
Atendimento

de Phone Number

Seção de Saúde Pública e
Tratamento Médico

058-272-8860

Gifu Hokenjo
Seino Hokenjo
Seki Hokenjo
Kamo Hokenjo
TonoHokenjo
EnaHokenjo
HidaHokenjo
Gifu-shiHokenjo

058-380-3004
0584-73-1111(ramal273)
0575-33-4011(ramal360)
0574-25-3111(ramal358)
0572-23-1111(ramal361)
0573-26-1111(ramal258)
0577-33-1111(ramal328)
058-252-7191

Seção de Saúde Publica e tratamento Médico / Dept. de
Saúde e Bem-estar / Província de Gifu
★Extraído do HP do Centro Internacional de Gifu

ホゴちゃん

Tel: 0574-601230
NPO Associação
de Intercâmbio
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つばめ教室
A sala de aula “Tsubame”, é
uma sala de ensino da língua
e da cultura japonesa.

Alvo: crianças de
qualquer
nacionalidade
Mensalidade:
confirmar no dia da
inscrição
Dias de aulas: aos
sábados
Horário: 15:00~17:00
Para mais informações,
ligue para 0574-50-8841
NPO
Associação
de
Intercâmbio Internacional de
Kani

Atendemos consultas
sobre estudos
escolares
フレビアで学習についての相談を受付
しております

Tel: 0574-50-8841
60-1200 60-1122

Sala Satsuki e Kagayaki
さつき・かがやき教室

Curso
para
jovens
estrangeiros
prosseguirem os estudos e ingressarem no
(colégio) da escola japonesa. Não é um
curso de capacitação e graduação, mas
sim de preparação para o ingresso no
KOUKOU.
Aulas: 2a, 3a, 5a e 6a feira das 10h~16h
Local: Frevia
Contato: 0574-50-8841 60-1200

Apoio no ensinamento escolar na língua
materna (Sala Himawari)
母語での学習支援教室（ひまわり教室）

Aos sábados
10:00~11:30
Local: FREVIA
Apoio às crianças que ainda não
dominam a língua japonesa e sentem
dificuldades nos estudos escolares. Se
achar necessário para seu filho(a), entre
em contato para consultar.
Mais informações: 0574-50-8841 / 60-1200

As aulas de estudo da Sala Satsuki, Kagayaki, Tsubame, Kibou (shougakko) são
realizadas no Sougou Kaikan (em frente à Prefeitura de Kani)
★Para frequentar a”Sala Tsubame”, Sala Ohisama/Hiyoko”, “Sala Kibou”, “Sala Satsuki”, “Sala
No. 156
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Kagayaki”、“Saci Pererê” e “Sala Himawari” é necessário ser membro da Associação. Há uma
taxa para ser associado benemérito. Esta taxa, tem o objetivo na colaboração para com as
atividades da Associação de Intercâmbio Internacional de Kani sem fins lucrativos.
Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
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Balcão de consultas sobre o
cotidiano para os estrangeiros
外国人のための生活相談窓口

(4)

Tatsuken Homes
タツケン ホーム

Para os estrangeiros que trabalham em fábricas e se
preocupam com a avaliação do crédito imobiliário.

Na Prefeitura de Kani (Hito Zukuri Ka)
Endereço: Gifu ken Kani Shi Hiromi 1-1
Tel: 0574-62-1500
De 2ª~6ª feira das 9h~17h
Atendimento em inglês, português, e
filipino
*Previsão de instalação de balcões
como este em 100 regiões do Japão.

Consulta gratuita para morar em sobrado. Pagamento à
partir de ¥26,554 por mês.
91% das pessoas com renda anual acima de ¥2 milhões
e 600mil, tem a chance de passar na avaliação para
crédito imobiliário
Limite para as primeiras 5 pessoas do mês

⇓

Aos interessados, ligue para
Endereço: Kani Shi Yato197
Email:info@tatsukenhome.com
https://www.tatsukenhome.com/

0120-106-166

Curso Noturno SÁBADO

Curso Diurno DOMINGO

das 19h às 20h30

das 13h30 às 15h30
Fevereiro: 9, 16
Março: 1, 8, 15

Fevereiro: 8, 15, 29
Março: 7, 14

A inscrição pode ser feita 15 minutos antes
de iniciar as aulas.

Tel:-0574-50-8841 (em português)

SERVIÇOS DA EMPRESA FUNERÁRIA 橋本葬祭
HASHIMOTO DE KANI
可児市葬儀社
橋本葬祭
・Serviços sem distinção de nacionalidade
e religião. (experiência
anterior com estrangeiros em geral).
・Sem restrição de horário fazemos transporte (hospital, estabelecimento).
・É possível acolhermos o cadáver na empresa.
・Sistema especial de registro gratuito para estrangeiros.
・Consulta domiciliar gratuita.
・Empresa instalada em 4 locais. Visita domiciliar de pessoas relacionadas à igreja.
TEL: 0120-234-840
Kani－shi Shimoedo 238－1

Associação de Intercâmbio Internacional de Kani
可

Homepage:

児

市

国

際

交

流

http://www.ctk.ne.jp/~frevia

協

E-Mail:

会

npokiea@ma.ctk.ne.jp

〒509-0203 Gifu-ken Kani-shi Shimoedo 1185-7
Funcionamento:- Segunda a Domingo – 9h às 22h. Fechado às quartas-feiras
☎ 0574-60-1200 ＊ 0574-50-8841（atendimento em português）

