
Apoio a Vida Cotidiana dos Estrangeiros Residentes
Associação Internacional de Takasaki Takasaki-shi Takamatsu-cho 35-1 2o piso

☎027-321-1201   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 às criancas estrangeiras para aprendizagem da língua 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 conhecimenetos especializados ou com fins lucrativos não serão 
consideradas.

Informações em Línguas Estrangeiras
Informações de eventos e da vida cotiduana em inglês, português, chinês e vietnamita.
Website da Associação Internacional de Takasaki   http://www.glocalfive.net/tirs/
Website da Cidade de Takasaki   http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014021000107/

Consultas em Línguas Estrangeiras (oferecidas pela Cidade de Takasaki) 
【Línguas e Dias】

【Local】 Repartição de Assunots Internacionais da Prefeitura de Takasaki - 2o piso
☎027-321-1201   E-mail intl@city.takasaki.gunma.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝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. Depois de serem registrados, poderão
ser introduzidos a instituições de ensino sem fins lucraivos. Deverão ser acima de 18 anos de idade,
membros da Associação Internacional de Takasaki e possam colaborar no programa multicultural, conforme
conteúdo solicitado.

Membos
Uma série de atividades da Associação Internacional podem ser realizadas graças a taxas de inscrição pagas
pelos membros. Contamos com sua compreensção em relação ás nossas atividades. Junte-se a nós e
receberão informações sobre eventos de intercâmbio internacional e atividades da Associação através de
informativo regulamente enviado pelo nosso escritiório via correio!
【Taxa anual de associação】 Indivíduos 2,000 ienes Groupos・Corporações 10,000 ienes
【Período】 de abril a março do ano seguinte ※Taxa anual de associação será a metade do preço para 
membros novos a partir de outubro. 

Inglês 2a a 6a feira  8:30 às 16:30 

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

Vietnamita 6a feira 8:30 às 12:30 

mailto:intl@city.takasaki.gunma.jp


Cursos 
Primavera 

maio-julho 

Outono 

setembro-novembro 

Inverno 

janeiro-março 

Segunda-feira（das 19:00 às 19:40） 
10 de maio 

a 26 de julho 

6 de setembro  

a 22 de novembro 

17 de janeiro  

a 28 de março 

Terça-feira（das 10:00 às 10:40） 
11 de maio 

a 13 de julho 

7 de setembro  

a 9 de novembro 

11 de janeiro 

a 15 de março 

Terça-feira（das 19:00 às 19:40） 
11 de maio 

a 13 de julho 

7 de setembro  

a 9 de novembro 

11 de janeiro  

a 15 de março 

Quarta-feira（das 10:00 às 10:40） 
12 de maio 

a 14 de julho 

8 de setembro  

a 10 de novembro 

12 de janeiro  

a 23 de março 

Quarta-feira（das 18:30 às 19:10） 
12 de maio 

a 21 de julho 

8 de setembro  

a 10 de novembro 

12 de janeiro  

a 23 de março 

Quinta-feira（das 19:00 às 19:40） 
13 de maio 

a 15 de julho 

9 de setembro  

a 25 de novembro 

13 de janeiro  

a 17 de março 

Sábado（das 10:00 às 10:40） 
15 de maio 

a 17 de julho 

11 de setembro  

a 13 de novembro 

15 de janeiro  

a 19 de março 

Sábado（das 13:30 às 14:10） 
15 de maio 

a 17 de julho 

11 de setembro  

a 13 de novembro 

15 de janeiro  

a 19 de março 

 

Aulas de japonês online com foco no ensino de língua para a vida cotidiana, 
cultura e tradições japonesas, e noções básicas de regras sociais no Japão.  
Use ＺＯＯＭ（Aplicativo para reuniões online）em seu computador ou celular 
para participar.
Aulas em pequenos grupos ou aulas individuais estão disponíveis.
Nossos professores podem orientar você na aprendizagem, 
porém, não são professores profissionais de japonês.
【Taxa de matrícula】 Gratuita. Custos incorridos pelo Zoom é por sua conta.
【Inscrição（Organizador）】na Associação Internacional de Takasaki até 1 
semana antes do início do curso. Podemos recusar sua inscrição, se as vagas já 
estiverem preenchidas.

Associação Internacional de Takasaki
℡027-321-1201 E-mail info@takasaki-irs.org
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Aulas de Língua Japonesa 2021.4～2022.3
【Taxa de matrícula】 500 ienes para cada curso

【Inscrição】 na Associação Internacional de Takasaki até 1 semana antes

do início do curso. Sua inscrição não poderá ser aceita, se as vagas já

haviam sido preenchidas. ℡027-321-1201 E-mail office@takasaki-irs.org

Cursos
Primavera
maio-julho

Outono

setembro-novembro

Inverno
janeiro-março

Aula no Chuo-Kominkan Takasaki-shi Suehiro-cho 27 ℡027-322-5071 MAP1 

Terça-feira（das 10:00 às 12:00） 5/11～7/13 9/7～11/9 1/11～3/15

Quinta-feira（das 19:00 às 20:30） 5/13～7/15 9/9～11/25 1/13～3/17

Sábado（das 13:30 às 15:30） 5/15～7/17 9/11～11/13 1/15～3/19

Aula no Nakai-Kominkan Takasaki-shi Nakai-machi 3-21-1 ℡027-352-9154 MAP2 

Quarta-feira（das 18:30 às 20:00） 5/12～7/21 9/8～11/10 1/12～3/23

Aula no Gunma-Fukushi-Kaikan Takasaki-shi Munadaka-machi 977-1 ℡027-350-3200 MAP3

Segunda-feira（das 19:00 às 20:45） 5/10～7/26 9/6～11/22 1/17～3/28

Aula no Shinmachi-Bunka-Hall Takasaki-shi Shin-machi 3190-1 ℡0274-42-9133 MAP4

Quarta-feira（das 10:00 às 11:45） 5/12～7/14 9/8～11/10 1/12～3/23

Sábado（das 10:00 às 11:45） 5/15～7/17 9/11～11/13 1/15～3/19

Aula no Yoshiinishi-Com. Center Takasaki-shi Yoshii-machi Nagane 525 ℡027-387-7885 MAP5

Terça-feira（das 19:00 às 20:30） 5/11～7/13 9/7～11/9 1/11～3/15


