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Encontro “Abra seu coração”
1ªvez: “Falar sobre a criação do filho
No dia 25 de junho, realizamos um encontro na temporada das chuvas. O
tema foi “Diferença entre escolas japonesas e estrangeiras. Felizmente tivemos participação
maciça. Professores e estudantes bolsistas da universidade de Saitama, professor do curso
colegial noturno do Kawagoe Koogyoo Kookoo, orientador da língua japonesa de Saitama,
as mães estrangeiras que criam filhos no Japão e seus filhos vieram no Ficec, totalizando
18 participantes.

★O que levou para celebrar este encontro.
Tinha

alguns

pontos

de

vista

preocupantes,

durante 20 anos ajudando estrangeiros no Ficec.
Por que os estrangeiros que vêm no Ficec pedir
conselhos não se entrosam no meio social japonês?
Por que custam conseguir auto-suficiência, ficando
dependendo sem se esforçar?

Será que os

japoneses não aceitam ou há barreira oculta que impede? Quando era orientadora da língua
japonesa nas escolas de ensino fundamental da cidade Fujimino, um director me disse o
seguinte: Progenitor retornou à China com seu filho sem dar satisfação, na temporada de aulas,
durante 2 meses. Só voltou após o ano novo pelo calendário antigo. A criança não entende a
língua japonesa e está atrasada nos estudos e é problemático.
E há muitos casos de o pai chamar o filho deixado no país materno. Mas isso tem causado
problemas. A criança entra de supetão na escola sem entender a língua japonesa. Naturalmente
não vai ser fácil. O pai mal vive para sustentar sua família e anda estressado com seu filho.Para
sanar esse tipo de problema pensava celebrar um encontro e trocar idéias.

★Assunto em pauta das mães estrangeiras
A atividade de grêmio da escola japonesa é muito rígida. Há relação de veteranos e novatos
bem nítida parecendo exército. Na China e Tailândia as crianças levam uma vida coletiva desde
jardim-de-infância e recebem educação na escola.Há frequentes eventos na escola.As mães
japonesas são muito fortes.Meu marido japonês quer que seja igual a elas. É muito difícil.
Na creche há hora de brincar mas não há hora para estudo. Estou muito preocupada.

★Perspectiva desse encontro
Sou de Taiwan.Mas gosto muito do provérbio”Gooni haittewa goo ni shitagae(Viver segundo o
costume local). Que tal, viver dessa maneira? Assim conseguirá se entrosar no meio social
japonês, acostumar com as regras japonesas.Favor os moradores japoneses também tentem
abrir seu coração aos estrangeiros.O mundo de hoje está tentando criar uma sociedade
pacífica sem preconceitos.O próximo encontro será notificado no Facebook e HP do Ficec .
O tema será “Casamento heterocultural”.Para você, o casamento com estrangeiro é máximo ou
péssimo? Participem.
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Aula experimental de BATOTENIS！！
Tente experimentar “Batotenis” novo

esporte divulgado pelo

Fujimino-shi.Usa-se uma bola de esponja macio e rebate na
quadra de badminton. Qualquer pessoa pode participar. É uma boa
oportunidade de fazer amigos. Participe!
★Lugar: Ginásio da Fujimino-shi Suwa Shogakko
★Dia:26/8(sábado）

14:00~17:00

※Inscrição/informação:Fujimi-shi Kyoikuiinkai Shogai Gakushu-ka

Tel.049－251－2711

Salão de bazar permanente do

Notícias de eventos de Fujimino-shi

Artfesta Fujiino 2017

①

Fujimino-shi promoverá um evento máximo.
Tema: “Tomoiki”(convivência)
É um evento repleto de diversão, desde seção de
exposição, concerto, “furadansu”, dança gestual. Além
disso, há tenda de bazar para fazer compras.O tempo é
pouco para divertir. Ficec vai participar com a brincadeira
da Corea e Filipina e dança filipina.
★Dia；7/10（sábado）10:00～16:00 ★Lugar；Sangyo Bunka
Center,Soyoka Fujimino,Enkeikoen

FICEC!!
Bazar do Ficec realizado na
primavera e outono é muito
popular entre estrangeiros
que vem ao Ficec. Desta vez
foi criado um salão de bazar
no segundo andar para dar
ajuda no cotidiano dos
estrangeiros.Pode procurar
qualquer hora artigos de uso
diário. Estamos preparando
para o de outono.Venha dar
uma chegadinha ou estudar a
língua japonesa. Está repleto
de artigos em conta.

② “Nishikoomatsuri” Vams festejar o
terceiro ano de evento.
★Lugar: Kamifukuoka Nishikominkan
★Dia:10/9（domingo）9：45～14：00
“Batontowaringu”,

Awaodori,barracas

animadas.Ficec

participará c/a tenda de guloseimas de Taiwan e China.
す。

Forum Internacional de Fujimi-shi

Divirta-se c/”Porta aberta para o mundo”

Todo o ano o “Forum Internacional de Fujimi-shi “começa com o
batuque de Wadaiko. É uma rara oportunidade de experimentar a
cultura estrangeira. No ano passado ouvimos música de Gospel.
Ficec participa também todo o ano na seção de brincadeiras e
“Opinião de estrangeiro” e diversos programas. Com toda a
certeza passará um dia satisfatório.
★Lugar:Fujimi-shi Bunka Center Kirari☆Fujimi 1F Multihall
★Dia: 7/10（sábado）11：30～15：30
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