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2018年 兵庫県国際 交 流 協 会 （ＨＩＡ）

ポルトガル語 Português

Curso de Japonês Prático de Ajuda Imediata
9 / julho (segunda) – 2/ agosto (quinta)

das 9:00h às 12:00h

To d a s e m a n a d e s e g u n d a a s e x t a - f e i r a 1 8 d i a s a o t o t a l
Será que você não enfrenta problemas de não conseguir usar direito o japonês nas situações do
cotidiano, mesmo estando estudando? A Associação Internacional de Hyogo abrirá um curso de
japonês voltado aos residentes estrangeiros da província, para aprender de forma intensiva o japonês
prático e de ajuda imediata na vida do Japão.
＊ Limite de 20
pessoas por turma
＊A turma será
definida de acordo
com o resultado do
teste.
Faça o teste sem falta.

Voltado para

TURMAS

Objetivo

Vida diária ・Primeira parte do nível
(SEIKATSU) iniciante.
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*Para pessoas que entendem
hiraganá e katakaná.

Vida diária
・Fase ｆｉnal do básico ~
(SEIKATSU)
básico Intermediário
2

LOCAL

・Procurar pelas seções de venda no supermercado, ou

perguntar algo.
・Dizer os seus sintomas ao médico
・Escrever as informações necessárias no formulário
・Entender o sistema japonês do trem e ônibus

Centro de Desenvolvimento Internacional da Saúde (IHD Center / Kokusai Kenko Kaihatsu Center)
*A 10minutos a pé da estação Nada-JR.

COMO INSCREVER-SE

Durante o período de inscrição, leve o formulário até o escritório do HIA, ou envie por FAX ou E-mail. O
formulário está à disposição no escritório do HIA ou na homepage do HIA.

※Após inscrição, caso não receba informações a respeito da prova até a data de sua realização, entre em contato com a HIA.

TAXA DA AULA

4.000-ienes
*Pague no primeiro dia de aula da turma. *Qualquer que seja o motivo, a taxa do curso não será devolvida.
せいかつ

LIVRO DE TEXTO

『できる？できた！！くらしのにほんご』 『わたしの生活ノート』
*Se o número de inscritos for maior que o número de vagas, faremos sorteio.
Pedimos a compreensão para aqueles que não forem sorteados.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
TESTE DE NÍVEL

28 / maio (segunda) – 22 / junho (sexta) das 9:00h às 17:30h (dias úteis)
18 de junho (segunda), 20 de junho (quarta), 22 de junho (sexta),

①10h30, ②14:00 hrs.

【Consulta / inscrição】

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE HYOGO

Dep.Convivência Multicultural

【Horário de atendimento: das 9:00h às 17:30h (dias úteis)】
IHD Center 2F, 1-5-1 Wakinohamakaigan-dori, Chuo-ku, Kobe, 651-0073
TEL: 078 (230) 3261 FAX: 078 (230) 3280
E-mail：tabunka@net.hyogo-ip.or.jp URL: http://www.hyogo-ip.or.jp/

