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〈〈PPaarrttiicciippaammooss  nnoo  FFeessttiivvaall  ddooss  CCiiddaaddããooss  ddee  KKaawwaassaakkii〉〉  
 

Os membros da Assembléia Representativa do Cidadão Estrangeiro participaram do 36º Festival dos Cidadãos 

de Kawasaki, realizado nos dias 2 a 4 de novembro. 

Em nossa estande, apresentamos sobre as atividades realizadas pela Assembléia utilizando painéis e fotos. 

Expomos também massas típicas da Eslováquia, Hong Kong, e da Tailândia 

para que os participantes conhecessem um pouco da culinária diferente a do 

Japão. E na sessão de degustação de chá, oferecemos urón-chá, chá de 

jasmim e também um raro tipo de chá de flores de crisântemo da China e o 

chá de limão aromático da Coréia. A atividade que ganhou mais popularidade 

foi o jogo da pesca que algumas crianças aguardavam ansiosamente pela 

abertura do evento. Os peixinhos de papel desenhados pelos membros da 

Assembléia contendo doces e materiais escolares foi de grande audiência 

pelas crianças. Os menores pescavam entusiasmados com a ajuda dos pais 

competindo com os irmãos mais velhos. 

No palco principal, os membros da Assembléia cumprimentaram ao público 

em seu próprio idioma e apresentaram sua impressão e a determinação 

sobre a Assembléia. Após a dança folclórica e a apresentação musical, o Sr. 

Gajenda, vice-presidente da Assembléia, subiu ao palco para cantar uma 

canção indiana com seus amigos. Depois, todos os membros da 

Assembléia participaram do desfile junto com a família e amigos, acenando 

para o público divulgando assim a Assembléia. 

Neste festival , foram registrados a presença de aproximadamente 993 pessoas que visitaram a nossa barraca. 

Desejamos manter a confraternização e intercâmbio com as pessoas da cidade através da participação contínua no 

Festival dos Cidadãos.  

 (WU Qun) 

 
 

Refletindo sobre as atividade do 9º mandato 

Se passaram 4 anos desde que me tornei representante no 8º mandato. No meu primeiro mandato, eu ainda 

era um principiante e não tinha muito conhecimento. Mas com o decorrer destes 2 anos, aprendi o sistema e a 

missão da Assembléia. No segundo mandato, com mais confiança assumi o cargo de Presidente. 

Em nossa Assembléia, os estrangeiros com origem de vários países e regiões, debatemos com vigor e 

confiança alcançar o “bem-estar da cidade de Kawasaki ” e para tentar “solucionar os problemas do cidadão 

estrangeiro”. Considerando todos estes esforços, entregamos esta proposta ao prefeito de Kawasaki. Durante 

estes 4 anos, adquiri muitos conhecimentos sociais relacionando-me a cada representante sentindo suas 

necessidades. Ainda existem muitas questões e assuntos a serem resolvidos. Tenho esperança de que a 

Assembléia dos próximos mandatos possam resolvê-los. 

Para finalizar, gostaria de agradecer à cidade de Kawasaki, ao prefeito que instalou a Assembléia dos 

representantes para os cidadãos estrangeiros e a todos que nos apoiaram. Participem da Assembléia para tentar 

resolver nossos problemas!                                                                      

Presidente do 9º mandato, WANG Ping 



 

Propostas feitas pela 9ª Assembléia Representativa do cidadão Estrangeiro 

 

 
[1] Melhorias nos serviços e atendimento aos cidadãos estrangeiros nos balcões do ''Kuyakusho'' 

1. Sobre o fornecimento de informação 

(1) Rever e unificar em todos os distritos o conteúdo básico necessário do ''Welcome Set'' (nome 

provisório)distribuído pelo balcão de registro de residência aos estrangeiros recém-chegados.  

(2) Acrescentar também informações básicas e necessárias em inglês no ''Welcome Set'' (especialmente sobre a 

vida cotidiana, prevenção contra desastres ecológico e sobre a saúde). 

   Solicitar também a divulgação da existência  do balcão de informação dos residentes estrangeiros 

(GAIKOKUJIN SHIMIN JOUHOU CORNER) elaborando em língua estrangeira uma lista de assuntos 

disponíveis  

(3) Para que todos os dados considerados importantes aos estrangeiros, solicitaremos a edição dos mesmos em 

língua estrangeira independente do período de sua conclusão. 
 

2. Sobre o serviço nos balcões de atendimento 

(1) Estabelecer um sistema de melhorias nas placas informativas dos balcões de atendimento para que os 

cidadãos estrangeiros possam chegar ao balcão desejado. 

Implementar também um treinamento aos funcionários incluindo métodos e conhecimentos necessários 

comuns para o atendimento de um estrangeiro.    

(2) Divulgar a existência de alguns comprovantes em inglês (romaji) emitidos pela prefeitura ativando a sua maior 

utilização. 

 

 

[2] Promover medidas para que os pais estrangeiros compreendam melhor sobre o sistema escolar 

e educação do Japão para que possam educá-los com mais confiança. 

1. Estabelecer uma atividade que permita explicar a estrutura do sistema educativo das escolas japonesas, e 

seus regulamentos escritos em vários idiomas. 

2. Oferecer os pais e responsáveis estrangeiros que possuem crianças em idade escolar um local para 

intercâmbio com a comunidade e estrangeiros experientes sobre assunto. 

 

 

[3] Persuadir o Minístro da Justiça para a melhoria no sistema administrativo  do Departamento de 

Imigração para que os residentes estrangeiros com estabilidade familiar, possam contribuir à 

sociedade e economia do Japão, comprovando sua habilidade e capacidade profissional. 

1. Persuadir os órgãos nacionais para incluir residentes estrangeiros e os pais de seu cônjuge na  categoria de 

“familia” da qualificação de“ estadia como família.” 

2. Persuadir aos órgãos nacionais que os residentes estrangeiros com a qualificação de “residente permanente,” 

“cônjuge de japonês,” “cônjuge do residente permanente,”ou  “residente por longo período” possam obter visto 

para seus pais durante o período da validade de seus vistos. 

3. Persuadir os órgãos nacionais no caso da necessidade da renovação de visto durante o período de estádia 

dos pais no caso acima de 1 e 2  possam ser feitos no Japão. 

 

 

Nota: Para se obter mais informações sobre os fundamentos racionais dessas propostas, consulte o Relatório 

Anual do Ano Fiscal 2013 da Assembléia Representativa do Cidadão Estrangeiro.  

O relatório anual está disponível na Prefeitura, nos salões cívicos, nas bibliotecas locais e nos locais das 

reuniões da Assembleia Representativa. 

 



<<RReefflleettiinnddoo  ssoobbrree  AAsssseemmbbllééiiaa  RReepprreesseennttaattiivvaa  >>  
 

O 9º mandato da Assembléia terminou em março de 2014. Segue abaixo as palavras dos membros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os boletins informativos deste ano foram editados por: 

Sra.Wu, Sra. Gong, Sra.Yang, Sra.Sonoda, Sr. Chart, e Sra. Oide 



Curso de japonês na cidade de Kawasaki 

 

DISTRITO        LOCAL DIA HORÁRIO Tel.( nome do contato) 

KAWASAKI-KU 

KYOIKU BUNKA KAIKAN quarta-feira 19：00～20：30 044-233-6361 

FUREAI KAN 
terça-feira 10：00～11：30 

044-276-4800 
sexta-feira 10：00～11：30 

SAIWAI-KU 
SAIWAI SHIMINKAN 

quarta-feira 10：00～11：30 
044-541-3910 

quinta- feira 19：00～20：30 

terça(2a e 4a) 10：00～12：00 090-5538-8798 （IKEDA） 

HIYOSHI BUNKAN quinta(1a e 3a） 10：00～11：30 044-587-1491 

NAKAHARA-KU 

NAKAHARA SHIMINKAN 
terça-feira 

10：00～12：00 
044-433-7773 

18：30～20：30 

sexta-feira 18：30～20：30 044-799-9303 (OSHIMA） 

KOKUSAI KORYU CENTER 

terça-feira 9：50～11：50 

044-435-7000 quarta-feira 18：30～20：30 

sexta-feira 9：50～11：50 

KAWASAKI SHIMIN 
KATSUDO CENTER 

sábado 14：00～16：00 044-788-8482 （MATSUMOTO） 

TAKATSU-KU 

TAKATSU SHIMINKAN 
quarta-feira 10：00～11：30 

044-814-7603 
quinta- feira 19：00～20：30 

IGLEJA CATÒLICA 
DE MIZONOKUCHI 

segunda-feira 
10：30～12：00 

045-903-1495 （ISHII） 
13：30～15：00 

sábado 10：00～16：00 044-822-3067 （TAKAHASHI） 

MIYAME-KU MIYAMAE SHIMINKAN 

sexta-feira 10：00～12：00 
044-888-3911 

quarta-feira 19：00～20：30 

quinta- feira 10：00～11：30 044-977-2910 （KANEKO） 

TAMA-KU TAMA SHIMINKAN 

quarta-feira 10：00～12：00 
044-935-3333 

sexta-feira 19：00～20：30 

quinta(1a e 3a) 10：00～12：00 yokoso_nihongo@yahoo.co.jp 

ASAO-KU 

ASAO SHIMINKAN 

quinta-feira 
10：00～11：30 

044-951-1300 
18：30～20：00 

quarta-feira 18：30～20：00 080-5028-4892 （TAKIZAWA） 

segunda- feira 10：00～11：30 
090-7808-0068 （FUSE） 

044-987-2616 （NAGASAKI） 

FUKUSHI PAL ASAO terça-feira 18：00～19：30 044-954-8551 

KAKIO SHOGAKKO sábado 10：00～11：30 090-8161-7428 （MAEDA） 

 

Que tal aprender japonês a partir da primavera? As pessoas residentes e aqueles que trabalham em Kawasaki 

podem participar do curso. 

※Para maiores detalhes segue abaixo o  site multilíngue do Centro Intercâmbio Internacional 

  http://www.kian.or.jp/kic/004.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o papel reciclado de 70% de polpa velho. 

<Informações> 

Escritório de Direitos Humanos e Igualdade entre sexos – Depto de Assuntos do Cidadão e da Criança 

〒210-8577  Miyamoto-cho 1, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi 

Tel.: 044-200-2359     Fax: 044-200-3914   E-mail: 25gaikok@city.kawasaki.jp 

Estaremos aguardando opiniões e comentários a respeito da Assembléia Representativa! 

 


