
【Organizado pela SAME】
054-273-5931（Matriz）

054-354-2009（Filial de Shimizu）
Recrutamento de alunos para aulas

de japonês para o cotidiano
（生活日本語教室　学習者募集）

①Classe de domingo
Data:do dia 5 de setembro ao dia 21 de
novembro. Das 13:30～ 16:00, no total de
11 vezes.
Local: sala de conferências Fushimiya

(Aoi-ku Gofuku-cho 2-3-1)
②Classe de sexta-feira
Data:do dia 10 de setembro ao dia 19 de
novembro. Das 14:00～ 16:30,no  total de
11 vezes
Local:Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko 4.ºandar,
sala de reuniões (Aoi-ku Ote-machi 3-11)
Conteúdo: Estudar o japonês para o seu
cotidiano.
Vagas: Cada classe 15 pessoas.
Taxa: 3.300 yens, a taxa das atividades fora
da classe não está incluso .
Inscrição: até o dia 30 de agosto por telefone
ou pelo WEB site de nossa Associação
Responsável: Tatara (Matriz)

Informações sobre as infecções
do COVID-19

（新型コロナウイルス感染症情報）

Por favor, veja o URL abaixo.
◎HP da cidade de Shizuoka
https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.
html#h2_2
◎Visão geral  da vacina do COVID-19
Como vacinar ・ Local de vacinação em
massa.
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000901921.pdf

Recrutamento de inquilinos para o
apartamento Municipal
（市営住宅の入居者を 募集）

Alvo: Pessoas que moram ou se deslocam
para trabalhar na cidade e têm uma família
para 　morar (incluindo noivo(a)). E outras
condições são, não possuir casa e rendimento
salarial.
Inscrição: do dia 1.º (domingo) ao dia 5
(quinta-feira) de agosto (validade do carimbo
postal・dependendo o números de inscrição
será sorteio).
Informações : Machi DukuriKousha
(Shizuoka Chosha 5.ºandar Tel.054-221-1253,
Shimizu Chosha 2.ºandar Tel.054-354-2238).
O formulário de inscrição encontra-se à
disposição nas prefeituras de Aoi e Shimizu,
no balcão de informação geral da prefeitura de
Suruga e no escritório da filial de Osada e
Kanbara.

Sobre a regulamentação de tráfego
do revezamento da tocha

paralímpica de Tóquio 2020
（東京2020パラリンピック 聖火リレーの

交通規制について）
Devido à implantação do revezamento da
tocha Olímpica no bairro Suruga, algumas
ruas ficarão interditadas. Para obter detalhes
sobre a regulamentação de trânsito e rotas de
desvio, consulte o site da prefeitura.
Data : dia 17 de agosto(3.ªfeira), das 15:46～
16:17(previsto).
Responsável:Divisão de Intercâmbio Esportivo
(スポーツ交流課) Tel.054-221-1037.

https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html#h2_2
https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html#h2_2
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000901921.pdf?fbclid=IwAR0kIZuUwLWpnPTDpRSA9JAZ5uQI8lt1MvSoU-KEqAbG16ZNoZ-WFJ_O57A


Recrutamento de alunos para
aulas de japonês

(清水日本語交流の会　生徒募集)

★Terça-feira (Oka Shogai Gakushu
Kouryukan 2.ºandar Kougishitsu)
Shimizu-ku Sakuragaoka-cho 7-1
tel.054-354-1350
Horário: das 19:00～20:30
Período: do dia 7 de setembro ao dia 30 de
novembro(Total de 12 vezes)
★Sexta-feira(Tsuji Shogai Gakushu
Kouryukan 2.ºandar,Kaigishitsu 3)
Shimizu-ku Miyashiro-cho 5-75
tel.054-364-0234
Horário: das 10:00～11:30
Período: do dia 3 de setembro ao dia 26 de
novembro(Total de 12 vezes)
★Sábado(Tsuji Shogai Gakushu Kouryukan
2.ºandar,Kaigishitsu 3)
Shimizu-ku Miyashiro-cho 5-75
tel.054-364-0234
Horário: das 19:00～20:30
Período: do dia 4 de setembro ao dia 20 de
novembro (Total de 11 vezes)
※A taxa de cada aula é de 300 ienes x nº de
aulas de cada período e no final do curso
receberá o Certificado de Conclusão conforme
o número de frequência.
※Aula particular: poderá fazer consulta da
data, horário e local.
Contato: Sr.ª Ukai (presidente)
(Tel.090-3939-1168   Fax.054-351-3505)


