ポルトガル語

Finalmente reconhecida aprendizagem das crianças
Está pronta a lei que visa estimular o ensino de japonês das crianças.
Essa lei entrou em vigor em 2019.Promove educação da língua japonesa para que os
estrangeiros residentes no Japão possam levar uma vida em harmonia e aprofundar a
compreensão e interesse dos paises estrangeiros.
Tenciona dar diversas ajudas para garantir oportunidade de frequentar escola.Admitindo
“As crianças estrangeiras são entes que formarão o Japão daqui em diante, sendo um dos
membros da sociedade em que convivem”.
① Anotar nome,endereço das crianças estrangeiras na idade escolar também no livro de registro.
② Envia um convite para ir a escola pública.Na falta de resposta, aconselha os pais à parte.
③ Tem acesso ao jardim-de-infância e creche também.
④ Pode ingressar na escola fora da jurisdição preparada a contento para receber.
⑤ Pode ingressar no grau inferior de acordo com a capacidade da língua japonesa.
⑥ O estrangeiro fora da idade escolar, sem educação obrigatória no país materno ou no Japão,
pode ingressar no chuugakkoo público, se desejar, e da decisão da secretaria de educação.
⑦ O município que tem curso noturno de chuugakkoo dará informação sobre o ingresso.
⑧ O chuugakkoo dá orientação para promover o ingresso no ensino médio.
⑨ No exame de admissão ao ensino médio, tem vaga especial para estudantes estrangeiros.
O estudo das crianças estrangeiras era entregue à prefeitura e civis.Doravante, será
empreendimento do país. Até definir as leis e entrar em vigor levará tempo.FICEC também
colaborará com as medidas do governo.Desfrutem dessas novas medidas!.
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※Universidades
・Há exame vestibular
・Propinas pagas
・Há sistema de bolsa de estudos
※Colégio público
・Há exame vestibular・Uniforme/traje civil
・Gratuita・Ir a pé,de bicicleta/bonde

Chuugakkoo

※Chuugakkoo público
・Gratuita ・Há uniforme
・Ir à escola a pé

Shoogakkoo

※Shoogakkoo
público
・Gratuita ・traje
civil
・Ir à escola em grupo

◆JFT-Basic Kokusai,será realizado no Japão JFT-Basic.
Sobre pormenores vide:

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html
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FICEC atende as consultas de vida
Segunda a sexta feiras 10:00~16:00

Faz 3 anos que vivo no Japão.O restaurante em que trabalhava fechou devido ao
coronavirus.Estou sem dinheiro e desempregada. O que devo fazer?
No dia 1 de dezembro, a Agência de Serviços de Imigração tomou as medidas para reconhecer o
trabalho de biscates para manter a subsistência de todos os estrangeiros incusive dos estrangeiros sem
o visto de trabalho que não podem restornar ao país materno e desempregados devido ao
coronavirus.No caso de desejar o trabalho de biscates deve entregar “um requerimento de permissão
para atividade fora o visto” à Agência de Serviços de Imigração. Assim que conseguir a
permissão,procure o trabalho no internet.
＊Lique p/ Consultas básicas de trabalho Labor Standards Advice Hotline〈0120-811-610〉
Segunda~sexta 17:00～22:00・Sábado/feriados 9:00～21:00
◆Idiomas:japonês, inglês,chinês,espanhol,português,tagalo,vietnamita,mianmar,
nepalês,coreano,tailandês,indonésio,cambojano,(khmer),mongol.

FICEC FOOD BANK
FICEC iniciou o trabalho de Food Bank para ajudar os
arroz

estrangeiros com a colaboração da NPO Food Bank
Saitama.O Food Bank é chamado também de “banco de
alimentos”.Oferece alimentos com prazo de consumo

Alimento retort
レトルト食品

para expirar às pessoas necessitadas. O Food Bank
FICEC dispõe arroz, enlatados, pasta, alimento retort,
doces para participantes de aulas de japonês e de
reforço,quem procura consultas de vida. Pretende
Arroz cozido

oferecer na reunião de intercâmbio e nos eventos.

Enlatados

Inscrição às habitações de adm.provincial
Está procurando habitação de aluguel acessível? Se reside na
província de Saitama, de baixa renda,pode inscrever nas habitações
provinciais.Os estrangeiros com o visto médio e longo prazo
também.As habitações de administração provincial foram construidas e mantidas com ajuda do
governo.Na província de Saitama há 307 conjuntos habitacionais.
Em geral,cada conjunto residencial tem lote de terreno amplo. São complexos habitacionais
destinados às familias com crianças.Maioria é do tipo 3DK.Seu filho poderá ter seu cômodo.É
uma habitação destinada às pessoas de baixa renda, seu aluguel também mais barato comparado
com a habitação privada.Por outro lado há requisitos diferentes da habitação privada como
renda familil e a composição da familia.Vale a pena saber se dá para inscrever.
Há 4 inscrições por ano.Janeiro,abril,julho e outubro.Deve preencher os dados na ficha de
inscrição e enviar pelo correio a Saitamakeneijuutaku Kyokyukosha.A ficha de inscri ção está
disponível na prefeitura e no sucursal,no período de inscrição.Informação:Saitama-ken Jutaku
Kyokyukosha Keneijutaku-ka 048-829-2875

http://www.saijk.or.jp/juutaku/
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