HP (Homepage) de atendimento a consultas sobre moradias
< Português>

Está tendo dificuldades na procura de moradia?
No「Balcão de Atendimento de consulta para moradias」, fornecemos informações
sobre moradias (residências) . Contando com a cooperação dos colaboradores
oferecemos suportes para procura de moradias.
Trata se de balcão de Atendimento de「Município de Kawasaki 」e 「Corporação de
Fornecimento de Habitação de Kawasaki 」. É seguro !

Por exemplo
Não consegue encontrar moradia(residência), mesmo procurando nas imobiliárias.
↓

[Fornecemos informações sobre os apartamentos privados e outros]
Pode se procurar o imóvel que quer morar na imobiliária ○○.

Desejo alugar um imóvel (residência) porém não consigo encontrar fiador.
↓

[Quando não puder providenciar fiador, apresentaremos o Sistema de Apoio para
Locação de Moradias de Kawasaki e a Garantia de Dívida de Aluguel, e outros].
Vamos utilizar aval de Empresas Fiadoras.

Apresentamos grupos que fornecem apoios quando necessitam de ajuda, na procura de
moradias (residências) e outros.

Venham nos consultar acompanhado de pessoas que entendem a língua japonesa!
Balcão de consulta sobre moradia
Corporação Pública de Fornecimento de Moradia de Município de Kawasaki
Kawasaki-Shi Kawasaki-Ku Isago 1-2-4 Kawasaki-Shi Jutaku Kyokyu Kosha 2F
TEL : 044-244-7590
FAX : 044-244-7509
Horário de atendimento
De segunda feira à sexta feira (exceto sábados e domingos e feriados de fim e começo
do ano)
Das 8:30 〜 12:00 , 13:00 〜 17:00 horas

Comuniquem-se quando desejarem consultar com o idioma que não é a japonesa!
( As consultas com o idioma desejado, varia conforme o dia de semana, confirmem-se
junto a URL)
Centro de Apoio de Moradias para os Estrangeiros de Kanagawa
Yokohama-Shi Naka-Ku Tokiwa-Cho 1-7 Yokohama YMCA 2F
TEL 045-228-1752
FAX 045-228-1768
Horário de atendimento
De segunda feira à sexta feira (exceto sábados e domingos e feriados de fim e começo
do ano)
10:00 〜 17:00 horas
URL http://sumasen.com/

Conforme o regulamento básico de moradias de Cidade de Kawasaki, o município de
Kawasaki está apoiando a procura de moradias para os idosos, pessoas com deficiência,
estrangeiros e outros.
Comuniquem-se também caso sentir descriminados, na procura de moradias.
( Ligue para o Centro de Apoio de Moradias para os Estrangeiros de Kanagawa, quando
a consulta for em idioma não japones.)
Kawasaki-Shi Machizukuri -Kyoku Jutaku Seisaku-Bu Jutaku Seibi Suishin-Ka
(Departamento de desenvolvimento da cidade Departamento de política habitacional
Seção de manutenção e promoção habitacional do município de Kawasaki)
TEL 044-200-2997
FAX 044-200-3970
E-mail

50zyusei@city.kawasaki.jp

