Inauguração de Centro geral de apoio a criação de filhos
(Kawasaki ku hoiku.kosodate shien center)!
Guarda de crianças, enquanto os pais estiverem trabalhando. Há espaço para crianças de
0 a idade pré-escolar, brincarem com os pais.
Venha consultar-se no Centro, em caso de dúvidas ou problemas com a criação de filhos.
Detalhes: Kawasaki ku hoiku.kosodate sogo shien center
Tel: 044-201-3319

fax: 044-211-0637

Exame médico para crianças matriculadas na escola primária, a partir de 1 de abril
Exame médico no período de 1 a 29 de novembro, para crianças matriculadas na escola
primária. O aviso será enviado nos meados de outubro. Para crianças estrangeiras,
residentes em Kawasaki shi, na idade escolar e não registrado no Yakusho (Prefeitura),
devem entrar em contato com o Kyoiku iinkai kenko kyoiku ka (Comissão de educação,
setor saúde).
Detalhes: Kyoiku iinkai kenko kyoiku ka

tel: 044-200-3293

fax: 044-200-2853

Para crianças que desejam matricular-se na escola primária ou ginasial a partir de abril
Para crianças estrangeiras, caso ① e ②. abaixo, residentes em Kawasaki shi que desejam
matricular-se na escola primária ou ginasial, a partir de abril, devem consultar-se no
Kuyakusho ou Shisho (Prefeitura), próximo a residência. Não será necessário apresentar
documentos de imigração.
①

Crianças nascidas de 2 de abril de 2013 a 1 de abril de 2014

②

Crianças que se formarão na escola primária em março

Detalhes: Kuyakusho kumin ka

tel: 044-201-3141

Daishi shisho kumin center tel: 044-271-0138
Tajima shisho kumin center tel: 044-322-1969

Evento: Graças a colheita de outono
(Hagukumi no sato aki no shukaku kansha sai)
Quando: 9 de novembro 10h as 12h
Onde: Parque Fujimi (Fujimi koen hagukumi no sato)
①

Plantio de Violeta e outras mudas

②

Colheita de batata-doce (100 ienes a porção)

③

Venda de comidas e sopas preparados com a colheita do evento

④

Coleta de Gin nan (tipo de nozes) e outros

Detalhes: Fujitsu stadium Kawasaki (Adm. Kawasaki Frontale)
Tel: 044-276-9133

fax: 044-276-9144

Exame HIV (AIDS)
Exame de AIDS. O resultado sai no mesmo dia. É necessário fazer inscrição.
É gratuito.
Quando:

① 5 de novembro 8h45 as 9h45 (inscrição a partir de 15 de outubro)
② 19 de novembro 8h45 as 11h30 (inscrição a partir de 5 de
novembro)

Onde: Kuyakusho 5f
Inscrição: Por telefone, ① até 10 pessoas por ordem de telefonema ② até 30 pessoas
por ordem de telefonema.
Detalhes: Kuyakusho eisei ka tel: 044-201-3204

Exame dental de 1 ano
Exame dental para crianças residentes em Kawasaki ku,com idade até 1 ano e 3 meses.
É necessário fazer inscrição. É gratuito.
Quando: 22 de novembro 8h45 as 10h
Onde: Kuyakusho 5f
Inscrição: por telefone, até 20 de novembro
Detalhes: Kuyakusho chiiki shien ka tel: 044-201-3212

