
① Nome dos participantes, nacionalidade, escola, série(idade) da criança

② Contato do representante(TEL, e-mail)

③ Turma em que deseja participar(Escolher entre［１］～［４］)

Qual é o nível de educação necessária para que uma criança estrangeira consiga prosseguir com os estudos ou trabalhar no Japão?
Aproveite esta chance para perguntar sobre os estudos do dia-a-dia e do idioma para se preparar para o futuro!

¥ Data：18 de Julho de 2021(Dom) ※O conteúdo é o mesmo para todos os idiomas.

［１］10：00～11：00（Chinês）

［２］11：30～12：30（Vietnamita）

［３］14：00～15：00（Filipino e Inglês）

［４］15：30～16：30（Português e Espanhol）

Local：Biblioteca Municipal de Okazaki LIBRA

3º Andar Sala 301

Conteúdo：★ Educação e Carreira no Japão ★ Escolas noturnas
★O sistema e a escolha entre estudar e trabalhar
★ Explicação de pessoas que seguiram com os estudos ou
foram trabalhar

Público alvo：Famílias estrangeiras com crianças 20 grupos por turma
（Ordem de chegada）

※O responsável pode participar sozinho, voltado  
para crianças do Shō/Chūgakko

【Inscrições】 Envie uma carta, FAX ou e-mail com os itens abaixo.

【Enviar para】 Carta：〒４４４－８６０１
Okazaki shiyakusho tayosei shakai suishinka “Shinro Zadankai”

FAX：０５６４－２３－６６２６ ※Formulário de inscrição no verso

E-mail：tayosei@city.okazaki.lg.jp

【Contato】 Okazaki shiyakusho tayōsei shakai suishinka tabunkakyōsei kakari

Ｔ Ｅ Ｌ： （Japonês） 0564-23-3148 

（Multilíngue） 0564-23-6480 

（Vietnamita） 0564-23-3148 （Seg e Sex）

Realização： Cidade de Okazaki, Associação Internacional de Okazaki e 

Secretaria de Educação de Okazaki 

Para estrangeiros Participação gratuita



Há a possibildade de cancelamento caso
seja emitido algum alerta na província de
Aichi sobre tempestades, ventos fortes e
alagamentos. Em caso de dúvida entre em
contato.

Inscrição para o aconselhamento de educação

申込先 ： 岡崎市役所 社会文化部 多様性社会推進課 あて

ＦＡＸ ： 0564-23-6626

※As informações pessoais escritas acima serão utilizadas apenas para este projeto e não serão fornecidas para terceiros sem a permissão do mesmo.

【Guia para o local】Biblioteca Municipal de Okazaki LIBRA

Okazaki-shi Kōsei-dōri Nishi 4-71 

≪Guia de transitação≫

Da estação de Higashi Okazaki
20min. a pé

Ônibus da linha Meitetsu
Descer no ponto『Toshokan Kōryū Plaza』

Da estação Okazaki Koenmae/Naka
Okazaki

15min. a pé
Ônibus da linha Meitetsu
Descer no ponto『Toshokan Kōryū Plaza』

Se vier de carro
Estacionamento grátis por 2 horas

Responsável-1

(Representante)

Nome Nacionalidade

Responsável-2

Criança-1

Nome Escola
Shōgakkō 

Chūgakkō

Série （Idade）

Série （ Anos）

Criança-2
Shōgakkō 

Chūgakkō Série （ Anos）

Contato
ＴＥＬ： ※Para contatar em caso de necessidade

Ｅ－ｍａｉｌ：

Grupo que

deseja

particpar
※Favor escolher

［１］ 10：00～１１：００ ［２］ １１：３０～１２：３０ ［３］ １４：００～１５：００ ［４］ １５：３０～１６：００

Chinês Vietnamita
Filipino
Inglês

Português

Espanhol

Sobre o que

gostaria

de se

aconselhar

ou

perguntar

※Espaço livre

Estação Ｎａｋａ Ｏｋａｚａｋｉ

Estação Ｏｋａｚａｋｉ Ｋｏｕｅｎｍａｅ

Estação Ｈｉｇａｓｈｉ Ｏｋａｚａｋｉ


