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  Às vezes fica muito intrigado quando ouve conversa de estrangeiro.Há muita gente que 

usa linguagem rede.No Japão, quando se fala com pessoas mais velhas e com pessoas não 

familiares costuma usar termos de respeito.Mas entre estrangeiros mesmo os que falam 

bem o japonês destacam-se aqueles que não usam termos de respeito. 

  Entre termos de respeito há “sonkei”,”kenjo” e “teinei”.Aqui,basicamente trataremos da 

linguagem teinei(polida).Tente se lembrar da forma [desu][masu]quando começou o 

aprendizado de japonês.Segue o quadro de termos básicos para o uso de dia-a-dia. 

Ah sim. sooka ⇒ soodesuka 

Não sei. shiranai ⇒ shirimasen 

Obrigado. arigatoo ⇒ arigatoogozaimasu 

Sim. un ⇒ hai 

Está bem assim? koredeii？ ⇒ koredeiidesuka？ 

Entendi. wakatta ⇒ wakarimashita 

Eu irei. iku ⇒ ikimasu 

O professor está de folga? senseiwayasumi？ ⇒ senseiwaoyasumidesuka 

 Maioria dos japoneses perdoam estrangeiros desconhecerem a linguagem polida por 

serem estrangeiros.Mas quem pretende viver no Japão por longo tempo, por favor aprenda 

a linguagem polida sem falta.E tente usá-la no diálogo de dia-a-dia. 

 Ninguém se sente desagrado,quando a pessoa com quem se fala dirige a palavra cortês. 

Em vez disso,retrucado com palavras rudes,sentirá desagrado,mesmo que não mostre 

isso.Até o requinte da pessoa é avaliado com os termos usados na fala. 

Mormente,na entrevista relativa ao emprego, mesmo com o japonês ainda não fluente, se 

souber usar termos de respeito,aumentará sua simpatia.  

Tem presenciado várias cenas de jovem mãe japonesa repreender o próprio filho com 

palavras grosseiras.Japoneses precisam estudar a língua também. 

Almeja-se uma sociedade repleto de conversas agradáveis,todos usando belas expressões. 

Há inúmeras palavras entre palavras de respeito,cortês e polidas.Venha à Classe de 

japonês do Fujimino Kokusai Koryu Center estudar o japonês, aberta todas as 

quintas-feiras, 10:00~12:00. 

 

Antes lembre-se do […desu][…masu]quando aprendeu o japonês! 

O sentimento de respeito é exprimido por palavras. Isso é linguagem 

polida.Aprenda termos de respeito da língua japonesa e  use  expressões 

belas.Provavelmente será muito útil no cotidiano em várias ocasiões. 

Você está falando em 

japonês polido? 
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www.ficec.jp/living/                

 ●Maiores informações ligue para Fujimino Kokusai Koryu Center 0 4 9 – 2 5 6 – 4 2 9 0 

 

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

           

                                  

 

 

 

Ficou pronto DVD”Saitama de 

Kuraso”(7 idiomas), elaborado pelo 

FICEC que centrou todo seu esforço 

para atender a solicitação da             

Província de Saitama.Foi selecionado assuntos 

necessários para começar a viver em 

Saitama.Notificação feita à repartição,guichês de 

consultas quando adoece,educação do filho e 

problemas, associação,classe de japonês.Repleto de 

sugestão para viver tranquila na região.Dá para ver 

a imagem móbil pelo site You Tube(7 idiomas) 

http://www.youtube.com/user/saitamakenkokusaika 

Pormenores vide HP de Saitamaken Kokusaika   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/saitamakenkokusaika 

Consulta de cotidiano em Fujimi-shi 

 A lei de vacinação foi revisada em 1 de 

abril. Destacaremos principais itens . 

 As 3 vacinas abaixo que eram facultativas 

e eram subsidiadas desde 2010,tornaram-se 

vacinas periódicas e ficaram gratuitas.  

①Vacina c/câncer do cervix uterino p/as 

meninas de 1ª série do ginásio~1 ª série do 

colégio.②Vacina Hiv.-para as crianças de 2 

meses a 5 anos de idade. 

 

Mudou a lei de vacinação.Favor confirme para saúde do seu querido filho. 

 A frequência da vacinação varia de acordo 

com a idade inicial de vacinação(Hiv é  

abreviatura da influenza tipo B que é uma 

doença perigosa e causa deficiência no 

cérebro da criança).③Vacina pneumococo 

infantil-para as crianças de 2 meses~5 

anos de idade. A frequência da vacinação 

varia de acordo com a idade inicial de 

vacinação. 

Pormenores ligue para .Centro de Saúde. 

  

  

 

 

Começou consulta a estrangeiros 

do Ficec em 3/abril,no 2º andar da 

prefeitura de Fujimi-shi. 

Sane problema antes de complicar. 

Tem ônibus que parte da estação    

Tsuruse                             

também. 

Aproveite.  

 

Quartas-feiras 

 9～12:00 

Terceira sala       desala de                              

de consulta 

Pronto!ＤＶＤ「Saitama de kuraso」 

Conhece o Centro de apóio à criação de filhos. Onde se faz muitos amigos?. 

「O centro de apóio à criação de filhos(denominação difere de município e creche) é o local 

que permite fazer intercâmbio entre mães e crianças pré-escolares.São realizados cultivo e 

apóio de cíclo de criação, consulta e oferta de informação, palestra sobre criação de 

filhos.Sendo de iniciativa pública é possível fazer consulta de problemas difíceis sem 

receio. 

●Exemplo de Fjimi-shi:Fujimi Shiritsu Kosodate Shien Centaa  

Tel.;251-3005 Segunda~sexta-feira manhã 9:00~12:00 tarde 1:00~5:00 

●Exemplo de Fujimino-shi:Uenodai Hoikusho Kosodate Shien Centaa  

Tel.:256-8623 segunda~sexta-feira manhã 9:50~15:30 

●Exemplo de Miyoshimachi:Miyoshi Choritsu Kosodate Shien Centaa 

Tel.:258-5106 Segunda~sexta-feira manhã 8:30~12:00 tarde 1:00~5:15 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/saitamakenkokusaika

