
[Organizado pela SAME】
Tel. 054-273-5931（Matriz）

054-354-2009（Filial de Shimizu）
Sala de reuniões da SAME( Aoi-ku

Ote-machi 3-11 Shizuoka Yaizu Shinyo
Kinko Ote machi Building, 4º andar)

【SAME主催事業】
Tel.054-273-5931（本部)
054-354-2009（清水支部）

当協会会議室（葵区追手町3-11しずおか焼津信用
金庫追手町ビル４階）

Conversando animadamente nas
aulas de japonês online

（たのしく話そう　オンライン日本語教室）

Vamos conversar sobre vários assuntos em
japonês de fácil compreensão, com o apoio de
pessoas voluntárias.
Data: dia 9 de jan. ao dia 13 de mar.
Todos os domingos, das 14:00-16:00
(Exceto dia 23 de  jan.)
Conteúdo: assuntos variados como sua terra
natal, esporte, ano novo, trabalho, etc.
Taxa: Gratuito
Método: Zoom
Inscrição: Pelo Web site ➡
Responsável: Srª.Tatara
(sede)

Seminário de prevenção de desastre
natural para estrangeiros
（外国人のための防災セミナー）

Aprenda sobre desastres naturais e como se
preparar em sua vida diária.
Data: dia 20 de fev., das 13:00 `as 16:00
Local: Centro de Prevenção de Desastres
Naturais da província de Shizuoka (Aoi-Ku
Komagata Dōri 5-9-1)
※No dia haverá um ônibus gratuito para
transportar os participantes.Verifique no ato
da inscrição.
Alvo: Estrangeiros residentes na cidade de
Shizuoka
Vagas:40 pessoas(por ordem de inscrição)
Custo: Gratuito
Intérpretes nos idiomas em chinês,filipino,
português,vietnamita, russo, indonésio e
outros.
Inscrição: Por favor, inscreva-se até o dia 31
de janeiro (segunda-feira) através do website
SAME (dependendo o número de inscritos,
poderá ocorrer  sorteio)
Responsável: Sr.ª Miyamoto(sede).

Consulta gratuita com os
especialistas para estrangeiros
（外国人のための無料専門家相談会）

Estrangeiros e pessoas que tenham alguma
relação com estrangeiros poderão fazer as
consultas com advogados e escrivães



administrativos.
Data: dia 26 de fev. das 13:00 às 16:00.
Local: Sala de reuniões da SAME
Conteúdo:
①Consultas com escrivão administrativo:
procedimentos para renovação do status de
residência, residência permanente.
②Consulta com advogado: casamento /
divórcio, acidentes de trânsito e outras
questões legais.
Tanto para① quanto para②, o tempo
máximo de consulta é de 45 minutos.
Poderá fazer consultas online (ZOOM).
Alvo: Estrangeiros e pessoas que tenham
alguma relação com estrangeiros.
Vagas:①,② 4 pessoas
Intérpretes em inglês, chinês,filipino,
português,espanhol, vietnamita,nepalês .
(Entre em contato conosco para outros
idiomas.)
Inscrição: É necessário fazer a reserva. Por
favor, inscreva-se em nosso site
Responsável:Srª. Miyamoto(sede)

　 [Informações da cidade
de Shizuoka]
【静岡市情報】

(Sobre a terceira inoculação da
vacina do COVID-19)

（3回目　新型コロナワクチンの接種について）
As pessoas elegíveis para a terceira
vacinação do COVID-19 são aquelas que
tomaram a segunda dose há mais de oito
meses.
Os tíquetes de vacinação serão enviados em
ordem.
Informações:
●Centro de atendimento de vacinação do
COVID-19 　Tel.0120-113-394

Horário de atendimento: todos
os dias das 8:30-20:30
Detalhes aqui➡

【Intercâmbio internacional /
informações multiculturais de grupos]
【団体主催　国際交流・多文化情報】

Recrutamento de alunos para
『Curso regular de japonês』realizado 　

pelo Shimizu Nihongo Kōryu no kai
清水日本語交流の会主催

『定期にほんご講座』生徒募集

Data e local:
①Curso de terça-feira:
do dia 11 de jan.～dia15 de mar.
Total de 10 vezes, das 19:00 às 20:30
Oka Shōgai Gakushu Kōryukan 2ºandar,
kōgishitsu(Shimizu-ku Sakuragaoka-chō 7-1)
②Curso de sexta-feira:
do dia 14 de jan.～ dia 18 de mar.
Total de 9 vezes 10:00～11:30
Tsuji Shōgai Gakushu Kōryukan 2ºandar
Kaigishitsu 3.(Shimizu-ku Miyashiro-chō 5-75)
③Curso  de sábado:
do dia 8 de jan.～ dia 12 de mar.
Total de 10 vezes 19:00～20:30
Tsuji Shōgai Gakushu Kōryukan 2ºandar
Kōgishitsu 3.(Shimizu-ku Miyashiro-chō 5-75)
Conteúdo:Conforme o nível do aluno.
Taxa: 300 ienes x nºde vezes
Outros: O certificado de conclusão será

emitido para os participantes.
Informações: Shimizu Nihongo Kōryu no Kai

(Presidente: Srª Ukai)
Tel：090-3939-1168　Fax：054-351-3505


