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ポルトガル語 
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Órgãos médicos,prefe- 

rimos evitar,mas preci- 

samos deles.Tema deste 

mês:hospitais c/atend. 

em idioma materno. 

 Em inglês 
● Kamifukuoka Soai 

Byoin( Hosp.Emerg) 

Tel.: 049-261-0502 

Ramo:enferm.inter./ci- 

rurgia Idioma:inglês  
 

● Kamif.Sogo Byoin 

(Hosp.Emerg.) 

Tel.: 049-266-0111 

Ramo:enferm.interna  

Idioma:inglês,coreano 

Ramo:Obstetr.ginecol. 

Idioma:chinês(Pequim)  
 

● Clín.Ortop.Arai 

Tel.: 049-264-3911 

Ramo:cirurgia Ortopédi- 
ca/reabilitação 

Idioma:inglês 
 

● Clínica Andou 
Tel.: 049-261-0634 

Ramo:enferm.interna/ 

reumatismo 

Idioma:inglês 
 

● Clínica gastroente- 

rologia Nakashima 

Tel.: 049-264-1515 

Ramo:enf.inter.cirurg. 

Idioma:inglês, alemão, 
        italiano 

● Clínica de enfermidade 
interna Tajima 

Tel.: 049-261-0634 

Ramo:enf.interna,doença  
respiratória,alergia,pedi 

atria,aparelho.circulat. 

Idioma: inglês 
 

● Hospital Negishi 
Tel.: 049-261-0671 

Ramo: enfermidade interna  

Idioma: inglês 
 

● Clínica odontológi- 
ca  Aoyama 

● Tel.: 049-262-1068 

Ramo:odontologia 

Idioma:inglês,chinês 
 

● Clínica odontológica 
Kakegawa 

Tel.: 049-261-6262 

Ramo:Odontologia 

Idioma: inglês 
 

● Clínica 
odontológica Saitou 

Tel.: 049-261-0349 

Ramo: odontologia 

Idioma:inglês,alemão 
 

● Clínica odontológi- 
ca Shioya 

Tel.: 049-263-0648 

Ramo: odontologia 

Idioma: inglês 
 

Em alemão 
● Clínica Iida  
Tel.: 049-278-3788 

Ramo:enf.int.pediatria  

Idioma: alemão 
 

●  Em espanhol 
● Clínica Shimizu 
Tel.: 049-261-5873 

Ramo:enf.int..cirurgia 

Idioma:espanhol, 

português

イラスト 

No Fujimino Kokusai 

Koryu Center há material 
a respeito.Quem queira  

conhecer o conteúdo,fa- 
vor ligue para o Centro 
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Deixe consultas conosco 
０４９－２６９－６４５０ 

Venha passear!① Tem nova placa. mudamos 
Almoço com       Venha passear e conhecer o Fujimino Kokusai  
Prato de Taiwan    Koryu Center. Saboreie o prato de Taiwan da  
                          mestre- cuca Yamazaki 
● Dia e hora:20/fev.(2ª feira.)１2:00～１５:00 
● Local: Fujimino Kokusai Koryu Center 
● Despesa de participação: ¥５00(almoço) 

  

 

Mudamos 「Fujimino Kokusai Koryu Center  

mudou para uma nova sede em Fujimino-shi. De fácil  
acesso, distando 5 minutos da estação. Ainda há pessoas  

que não sabem da nossa mudança. Favor ensine seus  

amigos. Inclusive as aulas de japonês são ministradas 

nas quintas-feiras das 10:00～12:00 horas.Venha com  

seus amigos. 

Venha passear②  Custou um pouco, mas o tijimi está sendo apreciado hoje no Japão, 
Curso promovido pela Fujimino-shi  tanto quanto o quimuti.Porisso, venha  
“Vamos fazer o tijimi！！   aprender o verdadeiro tijimi preparado pelos 
★★★★★★★★★★★          coreanos que moram na cidade Fujimino. 
● Dia e hora：25/fev.(sábado)1０:00～１３:00  ●Trazer：chinela,avental 
● Local：Ohi Higashi Chugakkou cozinha  ●Inscrção:Shogaigakushu-ka 261-2811 
● Despesa de participação:¥４00(custo do material/seguro) 

子供の天国  
Paraíso infantil 

Fujimino 

Kokusai Wai 

Wai Curabu  

Temos uma programação repleta de eventos destinada aos 
primeiranistas da escola primária até segundanistas do ginásio.。 
●Despesa anual  \4,000 acampamento à parte 

★ 1ªvez:13/maio Ogawa Washi Tsukuri 
★ 2ªvez:16/jun.Visitação Iwaki Onin- 

gyou Koujou 
★ 3ªvez:14/jul.Conhecer doces de      

Kawagoe 
★ 4ªvez:4,5,6/ago. acampamento) 

★ ５ªvez:9/set. Brincar com peão 
★ ６ªvez:14/out. Tsukimi asobi(motitsuki) 
★ ７ªvez:11/nov. campeonato de carta 
★ ８ªvez:9/dez.Big campeonato de carta 
(programação e local sujeitos a alteração) 


