ポルトガル語

Food bank é ajuda mútua regional
mediante distribuição de alimentos.
■Arranjo de lugar aconchegante
O trabalho do Food bank é prestar ajuda mútua
regional mediante alimentos.Em outubro do ano
passado começou “FICEC Food Bank”. Cujo
objetivo é arranjar um lugar onde estrangeiros e
japoneses se encontrem e ajudem mutuamente.
Representamos em gráfico resultado do uso do
FICEC Food Bank.Há influência considerável do
corona virus mas parece que FICEC Food Bank
está ampliando o círculo dos estrangeiros.
Food bank está disponível quando FICEC está
aberto. Fale com o pessoal.

Segunda~sexta feiras(10:00~16:00)
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Sábado(10:00~12:00)

■Vamos acabar com o desperdício de alimentos
Food Bank reflete imagem que ajuda pessoas em situação crítica e crianças necessitadas.Mas
seu objetivo inicial era acabar com a perda de alimentos.Food bank entrega às pessoas
necessitadas coletando alimentos produzidos em excesso a serem deitados fora por diversos
motivos.
Há prioridade no formecimento de alimentos.As pessoas necessitadas terão prioridade.Porém
no caso de ter produtos de difícil preparo e quantidade demasiada serão ampliados o destino de
oferta para evitar perda de alimento.
As corporações de atividade regional como associação infantil, associação juvenil
esportiva,corporação de idosos, organização de apóio como FICEC são destino s de oferta.
■ Intercâmbio com estrangeiros e ajuda mediante
alimentos.
Os ajudantes do Food bank entregam alimentos
dizendo “Vamos comer juntos” em vez de “Damos
alimentos”.As ofertas são gratuitas.Assim, FICEC
continua fazendo intercâmbio e ajuda aos estrangeiros
naturalmente mediante alimentos.

FICEC está dando roupas e material escolar doadas às

pessoas necessitadas. Na ocasião de vir a FICEC, às
consultas, à classe de japonês, no Kokusai Kodomo
Kyoshitsu e no pedido de tradução, dê uma chegadinha
no Food bank, no Bazar.
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FICEC atende as consultas de vida
Segunda a sexta feiras 10:00~16:00
Fui receber pensão no escritório.Não pude receber porque o nome divergia.
O que devo fazer.
Quem tem nome escrito em alfabeto, às vezes, há ligeira diferença no atestado de residência,na
carteira de pensão, na conta bancária e seguro social.O que é apontada na hora de receber seguro.
Há caso que no banco só pode ter caderneta em katakana. O cartão de residência é feito baseado no
passaporte.No caso de preencher o nome na caderneta da conta bancária,pensão e documentos de
seguro, unifique o nome escrito em katakana e deixe memorizado para não esquecer.Veja mais
uma vez.Se acaso perceber o erro, deixa corrigido antes de expirar o prazo de vencimento.

Sou uma mulher portadora do visto de residente que está criando filho de nacionalidade
japonesa. No próximo ano, ele vai atingir a maioridade. Será que meu visto de residente vai
expirar?
Varia dependendo da condição de cada um.No caso de fiho atingir a maioridade,não pode renovar o
visto de residente da mãe.O visto de residente é dado basicamente à pessoa que pode trabalhar
para próprio sustento.Ligue para departamento de imigração, consulte relatando detalhadamente
sua condição.

Que tal desafiar o exame de proficiência de japonês?
Senhores estudantes do idioma japonês!
Quem quer saber seu nível de japonês!
Apresentamos o exame de avaliação da
sua capapcidade de japonês.
■Exame de proficiência de japonês（JLPT）
https://www.jlpt.jp/
É exame que reconhece proficiência de
japonês.Há nível de N1~N5.O exame segue
sistema “mark sheet”.O resultado será
entregue 2 meses depois.
Segundo exame de 2021：5/12（domingo）
≪Inscrição até 16/9（5ªfeira）17：00≫

■Teste básico de japonês da Fundação Japonesa
（JFT-Basic）https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
Julga os estrangeiros que vão trabalhar no Japão
se é capaz de conversar em japonês a certo nível e
levar uma vida sem obstáculo.No local do teste,
responde usando PC.Serão expostos na tela os
pontos globais e o resultado do julgamento, após
o término. Março de 2021 em diante, poderá fazer
o exame no Japão também.
※Para obter o visto de habilidade específica N˚ 1
é preciso de aprovação no exame de proficiência
acima de N4 ou no teste da Fundação Japonesa.

FICEC renovou
seu escritório

Intercâmbio só em inglês sem
usar japonês.Todos são bem-vindos!
英語が苦手な方も上手な方も大歓迎
Precavendo-se contra

＊18/9(dom.)14:00~16:00

corona virus,faremos

＊Fujimino Kokusai Koryu

“free talking”.Inscreva

Center ＊Despesa:¥200
logo porque há新limite
de
型 コ ロ ナウ ィ ル ス感 染 拡 大防 止
＊Inscrição/049-256-4290
participantes. のため、延期となりました。
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