
[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 Edif.
Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko

Ote machi 4º andar)
【SAME主催事業】

Introdução da cartilha de

japonês da SAME

（SAME日本語テキスト 紹介）
Já está disponível ,o material didático de
japonês original da SAME "Hanaso Nihongo
Shizooka de" !

Título: “Hanaso Nihongo Shizooka de”
※“Shizooka” é um dialeto que significa
Shizuoka.
Pùblico alvo: iniciante
Conteúdo: Tem como propósito transmitir
sobre você e seus sentimentos. Cinco
personagens que atualmente vivem em
Shizuoka abordarão assuntos relacionados ao
dia a dia. Ouça atentamente e pratique em voz
alta.
Em seguida crie sua própria história e conte
para seus colegas.

Outros: Este material poderá ser utilizado
nas aulas de japonês realizadas nos
domingos e segundas-feiras.
Os interessados poderão entrar em
contato com a matriz Shizuoka e a filial
Shimizu. Informação: Sr.ª Tatara (matriz).

　 Informações da Prefeitura

de Shizuoka

【静岡市情報】

Orientação sobre o Ingresso no

Ensino Médio para Pais e

Alunos estrangeiros

（外国につながる児童生徒とその保護者の
ための高校進学ガイダンス）

A explanação será feita
diretamente por um professor
do ensino médio de uma
escola. Caso tenha alguma
dúvida sobre o ensino médio
ou sobre ensino superior,
poderá esclarecer no dia.
No dia do evento teremos a
presença de estrangeiros
veteranos que trabalham
como funcionários efetivos.
Tradutores nos idiomas em filipino,
português, espanhol e chinês e também
serviço de interpretação “online”(“tablet”) em
13 idiomas (consulte antes).
Data e horário:dia 30 de julho(sábado) a
partir das 13:30 às 15:30.
Local: Subprefeitura de Shimizu 3.ºandar,
sala de reuniões 312
Informações: Conselho de Educação da
Cidade de Shizuoka Centro Educacional de
Necessidades Especiais Tel.:054-255-8275.



Recrutamento de moradores para

a habitação municipal

（市営住宅の入居者を募集）

A cidade de Shizuoka está recrutando
moradores para a habitação municipal.
Requisitos para inscrição: ser residente ou
trabalhar na cidade de Shizuoka, no momento
vive com familiares(incluindo noiva(o)), não
possui casa própria e outras condições tal
como o limite superior de renda.
Inscrição: a partir do dia 1.º ao dia 5 de
junho, validade do carimbo do correio e em
caso de inúmeras inscrições ocorrerá sorteio.
Informação: Machizukuri Kosha (Prefeitura
de Shizuoka 5.ºandar Tel.054-221- 1253,
Shimizu 2.ºandar Tel.054- 354-2238) .
Os formulários de inscrição estão à
disposição nas prefeituras, no balcão de
atendimento geral da subprefeitura de
Suruga, nas filiais de Osada e Kambara.

【Intercâmbio Internacional/

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

Todo tipo de consultas para

problemas de Medicina, Previdência

e Jurídicos

（医療、福祉、司法なんでもかんでも相談会）

Poderá fazer consultas relacionadas a doença
ou deficiência, Leis, trabalho ou cotidiano,
desenvolvimento infantil e outros assuntos.
Data: dia 9 de julho (sábado)

das 13:30 às 15:30
Local: Shimizu Hoken Fukushi Center,
4.ºandar. Sala de reunião da Ordem dos
Médicos(Shimizu-ku Shibukawa 2-12-1)

Público alvo: qualquer pessoa
Idiomas: idiomas estrangeiros também estão
disponíveis (consulte antes)
Taxa: gratuita( é necessário fazer a reserva
antes) .
Inscrição ・ informação: na Associação
Médica de Shimizu da Cidade de Shizuoka
Tel.054-344-0550.


