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Você não ficou inquieta por não enteder o japonês,quando na
doença, na criação de filhos, na educação e nos desastres?

Site útil que facilita
a vida de dia-a-dia.
Apresentamos site para obter informação em idioma materno a respeito da doença, criação
de filhos, educação e desastres para quem quer informação.
 Anamnese médica [18 idiomas]
Pode relatar sua doença c/sua própria palavra.
http://www.kifjp.org/medical/

 “Medical handbook”
〔inglês,chinês,português,tailandês,tagalo,
espanhol,coreano,indonésio,vietnamita〕
https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/

Site s/criação de filhos p/morador estrangeiro.
〔chinês,tagalo,português,espanhol.vietnamita,
inglês, nepalês〕
http://www.kifjp.org/child/chi/chart

Guia p/crianças estrangeiras irem à escola.
〔inglês,coreano,coreano do norte,vietnamita,
filipino,chinês,português,espanhol〕
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003
/1320860.htm

Guia de prevenção de desastres p/estrangeiros.
〔inglês,chinês,coreano,português,russo〕
http://www.ifie.or.jp/ifie-disaster/bousai_guide2015.pdf

Desenho animado educativo p/prevenção de desastres.
Comenta conhecimentos de prevenção de
desastres mediante desenho animado.
[japonês, inglês, chinês, coreano,vietnamita,
nepalês, português, espanhol]
https://www.tokyo-icc.jp/information/howto.html
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Classes de japonês perto
da linha de Tobutojosen

Maioria dos estrangeiros dizem que a
língua japonesa é dificil.Aprenda o japonês
na classe de japonês,cujos mestres são
voluntários.As aulas são gratuitas.

Saber o idioma japonês torna-se requisito chave para conseguir emprego
no Japão.
.Os estrangeiros que trabalham no Japão são em torno de 1660 mil pessoas, máximo
dos últimos 7 anos.No trabalho é exigido o saber japonês.”Exame proficiente em
japonês” serve para julgar o nível.São 5 níveis:N1~N5. Avaliados através de
conhecimento do idioma,leitura e
análise, audição e análise.
Tente na classe de japonês mais perto
Há várias Classes de Japonês nas muitas
cidades e são gratuitas.FICEC Fujimino
Kokusai Koryu Center elaborou um folheto
delas na periferia da linha Tobutojosen(de
município de Wakou~Higashimatsuyama).
Folheto em japonês, mas há mapa também.
Pesquise a classe mais próxima e frequente.
Importante é acostumar com a língua.Para
isso é preciso ouvir bem e falar bastante.

Classe de japonês FICEC

FICEC promove mensalmente o encontro.
Que tal conversar tomando chá e saborear
doces.
✣março「Ohanami」✣abril「Encontro e bazar」
✣ maio、junho「Encontro」

✣ agosto「Encontro e bazar」
O cronograma será informado pelo Facebook.

FICEC está procurando
Intérpretes e tradutores para
idiomas:português,chinês,taga
lo,tailandês e nepalês.

Todos os dias, tocamos muitas
coisas.

E

contatamos

com

16/1, Experimentou-se “Kakizome”
Previsão de “Ohanami” também em
março.Quem quiser poderá apreciar
“sakura”, após às aulas.

os

micróbios que contagiam, mais que
tome cuidado. Habitue lavar bem
as mãos e fazer o gargarejo,
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