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GUIA DO DIA-A-DIA EM SASAYAMA
ENTIDADE ESPECÍFICA DE ATIVIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

SASAYAMA KOKUSAI RIKAI CENTER 9-b
A Entidade Específica de Atividade Sem Fins Lucrativos – SASAYAMA KOKUSAI RIKAI CENTER tem por objetivo, a construção de
uma comunidade onde japoneses e estrangeiros possam conviver harmoniosamente.

● SETOR DE CONSULTA AOS ESTRANGEIROS RESIDENTES
□ Você não está sentindo dificuldades na sua vida diária? Para que os estrangeiros possam levar uma vida tranquila,
colocamos consultores à disposição para dar atendimento às consultas em geral referentes ao dia-a-dia. Além disso,
apresentamos também especialistas.
▪ Quartas-feiras das 9:00h às 12:00h: chinês e tagálogo
das 13:00h às 16:00h: português
▪ As consultas são inteiramente gratuitas.
▪ Marque horário previamente por telefone.
Mantemos sigilo absoluto

● SISTEMA DE ENVIO DE VOLUNTÁRIO INTÉRPRETE PARA APOIO À VIDA DIÁRIA
□ Para que o cidadão estrangeiro possa viver tranquilamente dentro da comunidade, o voluntário intérprete acompanha em
órgãos públicos, instituições médico-hospitalares da Cidade de Sasayama.
Objeto de atendimento: Solicitação recebida pelos estrangeiros residentes na Cidade de Sasayama ou em regiões próximas.
Solicitação recebida pelas instituições médico-hospitalares ou órgãos públicos da Cidade de Sasayama.
Idiomas:

Português, tagálogo, inglês, chinês, coreano, etc.

Taxa de utilização:

Gratuita (dentro da cidade e para os residentes em Sasayama)

Modo de utilização:

O interessado deve preencher o formulário de solicitação de envio de voluntário intérprete para apoio à
vida diária e enviar via Fax até 7 dias antes da data em que pretende utilizar o serviço.
O formulário pode ser entregue diretamente no Centro.

✽ Este formulário pode ser encontrado nos seguintes locais: Sasayama Kokusai Rikai Center, Prefeitura da Cidade de
Sasayama e Regionais da Prefeitura.
✽ A Entidade Específica SASAYAMA KOKUSAI RIKAI CENTER, bem como, o voluntário intérprete para apoio à vida diária,

não poderão se responsabilizar legalmente por eventuais problemas surgidos na atividade.
✽ Dependendo da condição de cadastramento de voluntário, pode haver caso em que não poderá ser atendido.

● CURSO DE JAPONÊS [URIBO]
□ Estamos oferecendo também Curso de Japonês para os estrangeiros residentes. (Curso pago)
▪ Realizado 1 vez por semana em diversas localidades da cidade.
▪ Para maiores informações, entre em contato com o Sasayama Kokusai Rikai Center.
Entidade Específica de Atividade Sem Fins Lucrativos
SASAYAMA KOKUSAI RIKAI CENTER
Endereço: 〒669-2734 Hyogo-ken, Sasayama-shi, Miyada 240
Sasayama-shi Nishiki Shisho 3°. andar
Atendimento: Segunda – Quarta – Sexta das 9:00h às 16:00h
Telefone: 079-590-8125

Fax: 079-590-8126

Email: sasayama.kokusairikai@gmail..com

