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   ■Participação tipo A:participar nos questionários     
■ Participação tipo B:Participar nas reuniões de cidadãos estrangeiros 

 ★★Estamos recrutando 3 tipos de participação 
■ Participação tipo C: Participar em ambos os tipos  

  

 

 ●Apresentação dos exemplos do questionário 

① Você sente alguma inconveniência e dificuldades para se viver no Japão? 
② A quem você recorre quando enfrenta problemas no seu dia-a-dia? 

③ Qual é a sua fonte de informações? 
④ Cite fatos que você acha que o seu país materno supera o Japão. 
⑤ Quais os fatos do Japão que você acha que superam o seu país materno? 

⑥ ★Para participantes enviaremos depois formulários de enquête.Para participantes 
da reunião “Gaikokuseki shimin kaigi”informaremos o conteúdo detalhado como 
cronograma da reunião(15/jan.13:30～),etc.. 

 

 

  

 

 

 

ポルトガル語 

Vamos refletir a voz dos 
estrangeiros no governo 
municipal 

Sua opinião muda a cidade！ 

Sua atitude muda a cidade! Conteúdo do enquête 

Fujimino Kokusai Koryu Center fará uma pesquisa”Gaikokuseki Shimin Shisei Chousa. 
Dirigida a estrangeiros residentes na cidade sobre sua insatisfação e dúvida no seu 
cotodiano.O quê fazer para melhorar a cidade. Considerando o papel do Centro fazer 
refletir o anseio dos cidadãos estrangeiros diretamente no governo municipal.Nas 
cidades Kawasakai e Yokohama fazem reunião dos cidadãos estrangeiros contribuido à 
formação de uma cidade confortável. Para atingir o nível das duas cidades vai levar 
ainda  algum tempo, mas devemos esforçar para se chegar mais perto possível.Tendo 
em mãos os questionários e o resultado das reuniões, faremos transmitir ao governo. 

●Temos presente para participantes.Faça ○ no tipo de participação 
Participação tipo A    Participação tipo B  Participação tipo C 

★Destinatário do enquête(Seu endereço. nome,telefone /FAX 

 
Inscrição p/tel. Fujimino Kokusai Koryu Center０４９－２７５－０３７０ 

Inscreva através do telefone ou fax（049-275-0371） 
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                            Prepare-se c/terremoto! 
                             Segurança da sua família 
                                                        Treinamento c/calamidade! 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                             

 

 

 

Mini-Intercâmbio 
Internac.de Ohimachi  

 

Mini-intercâmbio repleto de conteúdo.Realiza-se 

novamente este ano também. Você esquece o tempo 

passar por ser cheio de conteúdo.Divirta-se junto 

com a sua família. 
● Ｃｏｎｔｅúｄｏ：confecção de udon,mini-aprendizado 

de idioma estrangeiro,elaboração de hanamoji,tai- 

kyokuken,jogo,mágica.  

●Despesa:gratuita 

●Informações:FICEC 

Telefone:  049-２７５-０３７０ 

Daqui a pouco, terá lugar o 

treinamento conjunto contra 

calamidade Iruma Tobuchiku, 

já apresentado no boletim 

anterior. 

●Dia/hora:28/ago.(dom.) 

9:００～12:00 

● Local：Fujimishiritsu 
Mizutanishogakko 

●Principais experiências 

carro de reprodução de ter- 

remoto,treinamento p/refu- 

giar-se da fumaceira,cozi- 

nhar o arroz de provisão, 

apagar o incêndio c/extintor 

ou com balde,fazer o curativo 

de emergência. 

●Ｖａｌｅ ａ ｐｅｎａ ｖｅｒ 

Trabalho do cão de socorro à 

procura de feridos,trabalho de 

socorro pelo helicóptero, 

esguicho geral dos carros de 

bombeiro. 

●Informações 

Fujimishiyakusho Shomu-ka 

       049-251-2711 

● 1 de outubro de 2005 e o dia de “Kokusei Chousa” 
Kokusei chousa é a pesquisa quinquenal para ver o andamento do país.É dirigida a 
estrangeiros também.É preciso preencher a ficha distribuida.Visa o bem-estar da 
população.Particupe sem receio. 

11/set.(dom.)10:00～14:00 
 Ohimachi Ohishogakko Taiikukan 

Ａｎｇａｒｉａ－ｓｅ ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ  
ｖｏｌｕｎｔáｒｉｏ ｐ/aulas de chinês! 

FICEC promove muitos empreendimentos. Entre 
outros, aulas de idioma estrangeiro têm popularida- 
de. Aulas de coreano, português, inglês e chinês que 
compete com a de coreano. Mas temos poucos profes- 
sores. Aulas são aprazíveis e centradas na conversa- 
ção. Estamos procurando pessoa que fale sobre a 
China. Não precisa ter proficiência em japonês. Por 
favor, participe sem falta. 

● Dias de semana：sextas-feiras 

● Hora：10:00~12:00 

● Local:Fujimino Kokusai Koryu Center 

● Requisitos: Não são exigidos. 

● Informações：049-275-0370 


