Português

Realização online

Orientação sobre
Educação e Futuro
para pais e crianças
estrangeiras

Colocaremos legendas
no YouTube em
português, espanhol,
inglês, chinês e tagalo!

Período de
Publicação

Transmissão

Conteúdo

Público
alvo
Modo
de inscrição

Fechamento
de inscrição

Durante 1 mês a partir de 26 de outubro(segunda-feira)
YouTube
・Somente para as pessoas inscritas poderão
assistir o vídeo.
・É necessário reservar antecipadamente.
・Audiência gratuita.
・O sistema educacional do Japão
・O que precisa para ingressar em uma escola
・Relato dos veteranos etc.

Você não tem dúvidas sobre seu
futuro escolar concluindo o ginásio,
as despesas necessárias da escola
e preocupações na vida escolar?
Tenha chance de escutar as
conversas dos professores e dos
veteranos！
Veja o vídeo sem falta.

Alunos estrangeiros de escola primária ou ginasial e seus pais (responsáveis)

Favor preencher o formulário no verso e enviar por fax ou e-mail.
※ Entraremos em contato após a solicitação. Se dentro de uma semana não
receber resposta por e-mail, favor retornar o contato conosco. Avisaremos o
modo de assistir o vídeo, quando estiver chegando perto desta data.

Até no dia 16 de outubro de 2020 (sexta-feira)

【Promoção】Cidade de Toyokawa・Associação Internacional de Aichi
【Cooperação】Comitê Educacional de Toyokawa・Associação Internacional de Toyokawa

Atenção para a visualização do vídeo

・Não informar a forma de visualização do vídeo para pessoas não
inscritas.
・Caso tenha alguma pergunta, escreva no formulário.
・Proibido gravar o conteúdo de vídeo.
・Proibida a reprodução deste vídeo.

Local de
inscrição

Associação Internacional de Aichi Setor de Convivência Multicultural
E-mail: kikin@aia.pref.aichi.jp
TEL： 052-961-1409 (em japonês) / 052-961-7902 (em multilígue)
FAX： 052-961-8045
Endereço: Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2-6-1 Sannomaru Chosha Nai

Formulário
de inscrição

▼As informações pessoais serão utilizadas somente para o evento em questão
e não serão reveladas aos terceiros sem permissão pela própria pessoa.
Nome de escola

Nome

Idioma cotidiano

Ano

(Escreva o nome da escola
e marque com 〇 um deles)

Escolar

Primário
Ginásio
Primário
Ginásio

Filhos

Primário
Ginásio
TEL
＠

Pais
E-mail

※Utilizaremos para enviar URL de vídeo.

Perguntas e assuntos que deseja se consultar

