2021 ポルトガル語

HIA Curso de Japonês Prático
de Ajuda Imediata
25 / agosto (quarta) a 17 / setembro (sexta)
d a s 9 : 3 0 h à s 1 2 : 0 0 h T o d a s e ma na de s e gu nd a a

s e x ta - f e ir a 1 8 d i as ao to ta 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.

TURMAS

Objetivo (exemplos)

Voltado para

Vida diária
(SEIKATSU)
1

・Básico Parte 1

・Procurar pelas seções de venda no supermercado,

*Para pessoas que
entendem hiraganá
e katakaná.

ou perguntar algo.

・Básico Parte 2

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

Vida diária
(SEIKATSU)
2

Esta turma é para pessoas de nível iniciante. Não é voltado para
pessoas de nível intermediário.
Se você não souber o nível do seu japonês, ligue-nos.
Centro de Desenvolvimento Internacional da Saúde (IHD Center / Kokusai
Kenko Kaihatsu Center)
*A 10minutos a pé da estação Nada-JR.

Local

Estrangeiros que moram, trabalham ou estudam na província
de Hyogo.(adultos de 15 anos ou mais)

Para
Limite

Até 10 alunos em cada classe（As vagas serão preenchidas por
ordem de inscrição.）
4,000 ienes(Livros são grátis)

Taxa Da
Aula

※Qualquer que seja o motivo, a taxa do curso não será devolvida.

Período de
inscrição

de 5 de julho (seg) a 20 de agosto (sex)

Durante o período de inscrição, leve o formulário até o escritório do HIA,
ou envie por FAX【078－230-3280】ou E-mail：nihongo(あっと)net.hyogo-ip.
or.jp. O formulário está à disposição no escritório do HIA ou na homepage
do HIA. URL:http://www.hyogo-ip.or.jp/
Vamos tomar cuidado na sala de aula para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Como
Inscrever-se

Quando houver perigo na situação de contágio, vamos cancelar as aulas.
【Consulta】 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE HYOGO
（Horário de atendimento: das 9:00h às 17:30h (dias úteis)
TEL：078（230）3261 E-mail：nihongo(あっと)net.hyogo-ip.or.jp
地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業

兵庫県地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業

