
Aula no Gunma-Fukushi-Kaikan

Segunda-feira（19:00～20:45 h.） 11 de maio～13 de julho 07 de setembro～16 de novembro 18 de janeiro～22 de março

Aula no Nakai-Kominkan

Quarta-feira（18:30～20:00 h.） 13 de maio～15 de julho 09 de setembro～18 de novembro 13 de janeiro～17 de março

Aula no Chuo-Kominkan

Terça-feira（10:00～12:00 h.） 12 de maio～21 de julho 08 de setembro～24 de novembro 12 de janeiro～23 de março

Quinta-feira（19:00～20:30 h.） 14 de maio～16 de julho 10 de setembro～12 de novembro 14 de janeiro～25 de março

Sábado（13:30～15:30 h.） 16 de maio～18 de julho 12 de setembro～14 de novembro 09 de janeiro～13 de março

人材の育成と市民活動の

支援をしています
03

Janeiro a Março

Ano Reiwa 2 （2020）
Curso de Língua Japonesa

Custo: 500 ienes para cada curso
Inscrições: na Associação Internacional de Takasaki até 1 semana antes

do início do curso

Curso Outono

Aula no Shinmachi-Bunka Hall
Quarta-feira（10:00～11:45 h.） 13 de maio～15 de julho 09 de setembro～18 de novembro 13 de janeiro～17 de março

Sábado（10:00～11:45 h.） 16 de maio～18 de julho 12 de setembro～14 de novembro 09 de janeiro～13 de março

Aula no Yoshiinishi Com. Center
Terça-feira（19:00～20:30 h.） 12 de maio～21 de julho 08 de setembro～24 de novembro 12 de janeiro～23 de março

中央公民館
ちゅうおう こう みんかん

CHUO KOMINKAN

高崎市末広町27
たか さ き し すえひろちょう

℡027-322-5071

中居公民館
なか い こう みんかん

NAKAI KOMINKAN

高崎市中居町3-21-1
たかさ き し なか い ま ち

℡027-352-9154

Primavera Maio a Julho Setembro a
Dezembro Inverno



MAPA

Apoio a Vida Cotidiana dos Estrangeiros Residentes 
Associação Internacional de Takasaki 

〒370-8501 Takasaki-shi, Takamatsucho 35-1  2o piso TEL 027-321-1201 FAX027-330-1819  
E-mail office@takasaki-irs.org 

 
Língua Japonesa 

Aulas em pequenos grupos ou aulas individuais 
estão disponíveis.  Poderão  receber orientações 
adequadas  dependendo  do  seu  nível  de 
aprendizado.  As  informações  detalhadas  se 
encontram no verso do folheto.  
 

Apoio as criancas estrangeiras para  

aprendizagem da lingua japonesa  
Assistência gratuita às crianças estrangeiras entre 
6 e 18 anos de idade, na aprendizagem da língua 
japonesa. Os detalhes (local, horário e conteúdo) 
poderão ser determinados após consulta.  
 

Intérpretes e Tradutores  
Assistência gratuita em línguas maternas com o 
propósito de apoiar e fornecer informações por 
meio de intérpretes e tradutores voluntários aos 
moradores estrangeiros. Este suporte limita-se à 
vida cotidiana e intercâmbio internacional, incluindo 
trâmites nos órgãos administrativos, participar de 
reuniões  escolares  entre  professores,  pais  e 
alunos,  acompanhamentos  em  compras.  As 
atividades  que  requerem  conhecimentos 
especializados ou com fins lucrativos não serão 
consideradas.  
 

Informações na Língua Estrangeira 
Informações de eventos e da vida cotidiana em inglês, 
português e chinês.  
  

Website ｗｗｗ．ｇｌｏｃａｌｆｉｖｅ．ｎｅｔ／ｔirs  
 
 
 
 
 

 
Repartição de Assuntos Internacionais 

da Prefeitura Central- 2o piso 
8:30 às 17:15 h. 

（fechado aos sábados・domingos e feriados） 

◆Exposição de Recados◆ 
São aceitas mensagens com conteúdo de utilidade 
aos estrangeiros com finalidades para melhorar o 
relacionamento internacional entre os estrangeiros 
residentes.  Ex:  Compra e venda de utensílios 
domésticos, oferta e procura de aulas de inglês, 
recrutamento para grupos sem fins lucrativos, etc.  
◆Biblioteca Internacional◆ 
Livros estrangeiros através de doações encontram-
se a disposição. 
  

Procuram-se palestrantes  
Aqueles que têm profundos conhecimentos sobre a 
cultura japonesa ou estrangeira, ou que possuem 
habilidades especiais e que estejam interessados 
na divulgação delas. Poderão ser registrados como 
palestrantes  voluntários  e  apresentados  para 
instituições de ensino sem fins lucrativos. Deverão 
ser  acima de 18 anos de idade, membros da 
Associação Internacional de Takasaki  e possam 
colaborar  no  programa  multicultural,  conforme 
conteúdo solicitado.  

◇◆◇Procuram-se Membros!◇◆◇

Uma s é rie de atividades da Associa ç ã o
Internacional podem ser realizadas graças a
taxas de inscri ç ã o pagas pelos membros.
Contamos com sua compreensão em relação
à s nossas atividades. Junte-se a n ó s e
receber ã o informa ç õ es sobre eventos de
interc â mbio internacional e atividades da
Associa ç ã o atrav é s de informativo
regularmente enviado pelo nosso escrit ó rio
via correio!

Consultas na Língua Estrangeira

Português e Chinês 2a e 5a feira 13:00 às 17:00 h.

Inglês 2a a 6a-feira 8:30 às 16:30 h.

Local Repartição de Assuntos Internacionais da
Prefeitura de Takasaki - 2o piso

群馬福祉会館
ぐ ん ま ふ く し かいかん

GUNMA FUKUSHI KAIKAN

高崎市棟高町977-1
たかさ き し むなだかま ち

℡027-350-3200

新町文化ホール
し ん ま ちぶん か

SHINMACHI BUNKA HALL

高崎市新町3190-1
たかさ き し し ん ま ち

℡0274-42-9133

吉井西コミュニティセンター
よ し い に し

YOSHII NISHI COMMUNITY CENTER

高崎市吉井町長根525
たか さ き し よ し い ま ちなが ね

℡027-387-7885

Para maiores informações e inscrições

Associação Internacional de Takasaki

〒370-8501
Takasaki-shi, Takamatsucho 35-1 2o piso

TEL 027-321-1201 FAX027-330-1819
E-mail office@takasaki-irs.org


