Associaçço

Internacional da Cidade de Ama (ACIA)

http://acia.blog16.jp/

E-mail:ohsumiysh@yahoo.co.jp

A Associação Internacional da Cidade de Ama (ACIA) é um grupo sem fins lucrativos que tem como objetivo
construir um ambiente onde os moradores locais e estrangeiros possam viver tranquilamente na cidade de Ama, com
uma profunda compreensão e interação internacional. Para atingirmos este objetivo, realizamos os seguintes eventos. A
participação é aberta a todos, venha e participe!
・Classes de língua japonesa: Classes de língua japonesa para estrangeiros, focalizadas na linguagem cotidiana. JJ
Nihongo Club.
・Compreensão e intercâmbio internacional: Promover o intercâmbio e a compreensão cultural de países natais dos
estrangeiros de Vietnam, Mali, Azerbaijão e de outros países-amigos que vivem na cidade de Ama.
・Classes de música africana: Ensaio de tambores africanos djembe e apresentações. Duas vezes por mês. Grupo de
Música Jimbe.
・Outros: Cursos de prevenção de desastres, disponibilização de informações, atendimento de diversas consultas para
estrangeiros.
Informações sobre eventos
Participação no Festival Municipal de Outono de Ama: 15 de outubro (sábado), das 12h30 às 16h00
Local: Centro Comunitário de Jimokuji Apresentação do ACIA – Grupo de Tambores Africanos Jimbe, além
da degustação de comida africana (Cancelado em caso de chuva)
Participação no mercado livre municipal LIXO ZERO de Ama: 22 de outubro (sábado), das 09h30 às 14h30
Local: Na praça Fureai Shippo Art Village
Exposição e apresentação de artigos do Vietnam, Mali e
Azerbaijão, brincadeiras de enigmas, etc.
Participação no World Collaboration Festival: Apresentação do Grupo Jimbe no dia 22 de outubro (sábado) às
17h35 Local: Oasis 21 “Ginga no Hiroba” em Sakae- Nagoya 5 minutos a pé da estação “Sakae” da linha
Higashiyama do metrô de Nagoya
ACIA World Salon: Saúde das mulheres de Bangladesh e apresentação de atividades de desenvolvimento, dia 21
de novembro (segunda-feira) às 18h30 Local: Salão Jimokuji (Lado esquerdo em frente ao portão sul do
templo Jimokuji Kan-on) Entrada: Gratuita
Curso de gastronomia do Nepal: 27 de novembro (domingo), das 14h30 às 17h00 Local: Restaurante India-Nepal
Curry “DEVI” – Tel. 052-442-2980 Participação: 1.000 ienes (previsão) Professora: Sra. Manisa, natural de
Nepal Vagas: 20 pessoas (ordem de inscrição), Inscrição: A partir do dia 22 de outubro, com Kinoshita
(090-9190-1530)
＊Classes de língua japonesa de JJ Nihongo Club: Até o dia 20 de novembro, aos domingos (manhã), quartas-feiras
(manhã e noite) e sábados (manhã) Local: Centro Comunitário de Jimokuji ações: Takayama
(090-6578-8048) e Sato (080-2617-7575)
＊ Apresentação de estrangeiros ＊ Olá!
Muito prazer, meu nome é Kandel Manisa, cheguei há quatro anos atrás do Nepal. Atualmente, trabalho no
restaurante India-Nepal Curry localizado em Sakamaki. Eu me cadastrei no JJ Nihongo Club em março deste
ano, e frequento a classe de japonês, às quartas-feiras de manhã. O que tenho aprendido com os professores
voluntários tem sido muito útil, tanto na minha vida cotidiana quanto no meu trabalho. Também estou feliz por
fazer amizades com pessoas de outros países. Para mim, tem sido uma alegria participar nos eventos da
Associação Internacional.
Home page de vários idiomas úteis para o dia-a-dia
Associação Internacional de Aichi: Atendimento e consulta em vários idiomas, etc.
www2.aia.pref.aichi.jp/
Departamento Internacional de Aichi: Informações da vida cotidiana (vida, educação, tratamento médico,
impostos, etc. )
www.pref.aichi.jp/kokusai/tagengo/
Centro Internacional de Nagoya: Informações sobre vida cotidiana e desastres e outras.
www.nic-nagoya.or.jp/

