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Ótima notícia! 

“Canto de Consulta a 
Estrangeiros” do FICEC 

na prefeitura de Fujimi-shi 

  Fujimino Kokusai Koryu Center veio 

desenvolvendo trabalhos no sentido de 

proporcionar aos estrangeiros uma vida 

tranquila e segura igual a de japoneses. 

Entre os quais mais se destacam são 

consultas a estrangeiros. 

  Seu conteúdo é variado desde DV, 

ingresso no ensino médio, problemas de 

moradia,acompanhar ao hospital.Chegam 

a 700 casos anuais.Como a sede do Ficec 

fica em Fujimino-shi e era inconveniente 

aos moradores de Fujimi-shi.Mas a partir 

de abril, atenderá consultas todas as 

quartas-feiras, 9:00~12:00,no 2º andar,na     

  

3ª sala da prefeitura de Fujimi-shi. 

 Atendemos quaisquer consultas como 

problemas familiares, sobre a criação de 

filhos, sobre serviços e vistos.Para quem 

não entende o idioma enviamos intérprete. 

Se tiver problema venha nos consultar.Não 

precisa fazer a reserva.Atendemos pelo 

telefone também.  

Telefone: 049－251－2711 

Se for inconveniente nas quartas-feiras, 

venha à sede do Ficec de segunda a 

sexta-feira, às 10:00~16:00, sem receio. 

Telefone : 049 – 269－6450  

 

 

 

. 

 

  

Horário:aos sábados,  10:00~12:00. 

Local:Fujimino-shi Shimin Katsudou Shien 

Center(2 minutos a pé da estação 

Kamifukuoka,dentro de Cocone)Quem tem 

dificuldade nos estudos e  com problemas 

na educação ligue para Fujimino Kokusai 

Koryu Center 0 4 9 - 2 5 6 - 4 2 9 0 

(2ª~6ª,10:00~16:00Enc.Tozuka/Yamahata 

Conhecia o Clube Infantil Internacional? 

            Clube Infantil Internacional 

é o lugar onde leciona o 

japonês,complementa aulas, 

para crianças que não falam, não 

conseguem ler e escrever a contento o 

japonês. Frequentam muitas crianças desde 

criancinhas até colegiais. Ajudamos 

também nos estudos preparatórios ao 

exame de admissão aos colégios. As pessoas 

que ensinam são universitários e adultos 

que as crianças gostam. Fazemos 2 festivais 

anuais para estreitar a amizade. Há muitos 

pessoas simpáticas.As criancinhas convêm 

vir acompanhadas de respectivas mães.  
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Móveis de pechincha!! 

            

 

                      

 

 

 

 

 

 

           

                                  

 

 

 

  

www.ficec.jp/living/                

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

 

Domingo é o dia andar de na mini-locomotiva com seu filho! 

Familii Sapooto Centaa Ajuda educacional 

Parque Ryokuchi Musashino dista 5 minutos a 

pé da estação Tsuruse saída oeste de Fujimi-shi 

é muito popular pela mini-locmotiva apreciada 

pelos adultos e crianças.Som e sirene de vapor, 

cheiro da fumaça.No dia de funcionamento do 

mini-trem afluem inúmeros pais e filhos para 

retratar sorriso de crianças. São 2 dias de 

funcionamentos mensais. Aproveite porque é 

gratuito.No dia de chuva não funcionará.    

 O sistema de ajuda 

educacional dá ajuda 

parcial de despesas de 

material,de merenda e de 

viagem de estudo aos 

alunos dos lares que têm 

dificuldades econômicas 

para frequentar escolas 

públicas. 

Período de atendimento.: 

1/3/2013~14/2/2014 

※P/conseguir a aprovação 

a partir de 1/abril deve  

fazer o pedido até 

15/abril(2ª feira).Inscrição: 

Encaminhar o pedido e 

documentos precisos a 

Gakkoo Kyoiku-ka ou a 

escola do próprio aluno . 

Informação:Gakkoo 

Kyoiku-ka da cidade. 

★Conseguirá a aprovação 

se a renda familial estiver 

abaixo do padrão.A decisão 

será enviada ao lar. 

 Familii Sapooto Centaa 

trabalha no sentido de 

ajudar na criação de filhos. 

Tendo membros que 

oferecem e membros que 

solicitam a ajuda. Ambas 

as partes precisam fazer o 

registro. 

★Conteúdo da ajuda 

 São diversos trabalhos: 

Trazer e levar a criança a 

creche,jardim-de-infância, 

ficar com criança após o 

término, após as aulas de 

Jidou Curabu,quando na 

saída ou na doença dos 

pais, levar e trazer aos 

cursinhos.Horário:6:00~22:

00 ★Taxa:Varia de acordo 

com o conteúdo.Informação 

Cada Familii Sapooto 

Centaa. 

Fujimi-shi 049-251-3337 

Fujimino-shi 049-262-1135 

Miyoshimachi049-258-007
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A oficina de reciclagem de 

Fujimino promove a venda 

de móveis reciclados no 

terceiro sábado de cada 

mes.São vendidos móveis 

como sofá, armário, carteira 

que servem ainda 

depositados na estação de 

lixo, renovados fazendo 

reparos e polimentos. 

   O preço varia de 1500 

ienes a 3000 ienes. 

   É possível ir vê-los terças 

e quintas feiras das 

9:00~16:00. Que tal ir à 

oficina de reciclagem de 

Fujimino-shi, procurar 

artigos de pechincha em vez 

de despender muito. 

 

Informação／  

●Fujimino Risaikuru 

Kooboo 

☎254－8563〔3ªs,5ªs feiras〕 

●Fujimino-shi Shirubaa 

Jinzai Centaa☎ 266－3001

〔2ª~6ª feiras〕 

 

Mini-trem 

〔Domingo〕 

14 e 28/abril 

12 e 26 de maio 

9 e 23 de junho 

14 de julho 

 

Horário  

10:00~12:00 

13:00~14:00 


