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Vamos curtir juntos
"Associação internacional e
convivência multicultural"
Em 1/jan/2022(R4) 1.137 residentes estrangeiros de 33 países
vivem em Minami-Alps. Se incluir pessoas com raízes
estrangeiras, há ainda mais. A convivência multicultural
significa que pessoas de diferentes etnias e nacionalidades se
reconhecem e vivem juntas em pé de igualdade.Por causa da
variedade de nacionalidades, a língua nativa, a vida, o modo de
pensar e a cultura são diferentes. Vamos viver com pensamento
de "Todo mundo é diferente mas tudo é bom".
Realizamos ativamente eventos que você poderá conhecer as
culturas e línguas japonesas e estrangeiras. Todos, participem
das atividades da Associação!
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Relatório sobre as reuniões do ano fiscal de 2021

Presidente da associação Internacional

★3 reuniões da assembleia geral/ Conselho(incluindo a realização
por escrito).
★4 reuniões de planejamento★Publicação do boletim mensal

Jiro Watanabe

Dois anos passaram desde que começou a ter as restrições às atividades na “pandemia de Coronavírus".
Especialmente, cancelar o programa de intercâmbio dos alunos de ensino médio com cidades irmãs no
Estados Unidos, foi uma decisão difícil.
Mas, no ano passado conseguimos realizar 25 vezes o "Nihongo Salon" com ajuda dos voluntários,
incluindo aulas de "inglês" e "chinês", "fazer guirlanda" e "experiência de caligrafia de Tanabata".
Acredito que os visitantes e moradores tenham gostado do Halloween, as decorações do ano novo e das
várias exibições.
No ano passado, a secretaria fez mudança, e este ano,será o gerente do Kushigata Shakai Fukushi Sogo
Kaikan, será um grande ponto de virada para nossa associação.
Gostaria de fazer este ano para pesquisar sobre novos projetos e analisar o futuro do projeto da
convivência multicultural através de ter equipe mais completo estabelecendo uma base organizacional.
Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão e saudações ao prefeito Sr. Kanemaru e a todos os
membros da associação por sua grande compreensão e cooperação apesar das circunstâncias mais
provadoras.

Vice-presidente, Subcomitê de Japonês

Hiroyuki Iikubo
Aulas de língua japonesa em 2021 estava programado para
ser realizada 30 vezes por ano, mas foi realizada 25 vezes
devido à influência da pandemia. Todas as aulas, muitos
voluntários ajudam para apoiar os alunos. Fico feliz por
ver que conversa sobre frases de exemplo da aula tenha
levado à interação entre alunos e voluntários. Estou
observando que funcionamento de aula de japonês ficou
melhor
depois
que
partilhados
trabalhos
entre
voluntários. Aula de japonês é realizada três vezes por
mês no sábado de manhã. Se quiser estudar ou está
interessado em ser voluntário,vai ser um prazer receber
você.

Vice-presidente, Subcomitê de línguas
estrangeiras
Yoichi Ogino
Desde que juntar cidades e vilarejos, o Subcomitê de Línguas
Estrangeiras realizou aulas de conversação em inglês, chinês,
espanhol, coreano, etc. Tem residentes estrangeiros no seu
bairro?
Quer conversar com residentes estrangeiros da vizinhança.
Está interessado em culturas e comida estrangeiras.
Seria divertido se pudesse falar em uma viagem ao exterior.
Existem vários motivos para frequentar aula de língua
estrangeira.Continuaremos realizando as aulas observando o
surto pandêmico de COVID-19.
Fiz um curso elementar de conversação em inglês com um
professor australiano uma vez por semana. Depois disso, um
professor dos Estados Unidos me disse: "Você tem sotaque
australiano" (rsrs). O instrutor é um falante nativo, como um
ALT que vive na cidade, pessoa da China, etc. Gostaria de
participar também? As aulas estão programadas em junho e
outubro.

Vice-presidente, Subcomitê de
cidades irmãs
Tomoko Hagihara
Propagação de surto pandêmico por coronavírus cobrindo o
mundo inteiro. Infelizmente, ainda não podemos retomar
associação de intercâmbio com as duas cidades irmãs de
Iowa. O projeto de intercâmbio de cidades irmãs, que
visitamos na cidade Winterset no verão de 2019 e
convidamos as pessoas da cidade Marshall Town, adiará o
intercâmbio em 2020, 2021 e 2022 devido à situação
internacional. Durante este tempo, os membros de
intercâmbio internacional da cidade Winterset têm
mostrado interesse sincero por meio de vídeos, troca de e-mails expressando que tem muita vontade de
receber visitas, mas ainda não foi realizado. Além disso, O tempo passou sem poder recrutar novos
membros da equipe de intercâmbio com a cidade de Marshall Town. Aguardaremos o momento em que
poderemos iniciar o intercâmbio de cidades irmãs novamente, buscar um novo estilo de intercâmbio e
continuar a fazer o melhor que pudermos.

Evento multicultural

Escultura de abóbora de Halloween
- outubro
Faça o desenho de seu rosto favorit o
na abóbora laranja e com a ajuda da
faca, comece esculpir a abóbora com
formatos desenhados. Coloque uma
vela dentro e você terá um belo Jack
o’Lantern!

Experiência de cultura japonesa
- junho
Experimentamos vestir yukata,
caligrafia com tinta colorida e fazer
decorações de bambu para Tanabata.

Veja, ouça e saiba sobre países
estrangeiros de estreito
relacionamento - julho
Entrevistamos a dois membros de
intercâmbio internacional da província
sobre a vida e a cultura dos Estados
Unidos e do Brasil, e as diferenças
entre a vida no Japão. Muitas
perguntas foram feitas pelos
participantes, eles responderam
Exibição interna sazonal
No ano passado,a secretaria mudou gentilmente. Continuaremos a realizar
palestras para ouvir as histórias de
para o Kushigata Shakai Fukushi
Sogo Kaikan. Fizemos uma exposição cada país.
no salão para que muitas pessoas
possam conhecer as atividades da
associação e as culturas
estrangeiras. Também temos um
local para mostrar fotos. Sinta-se à
vontade para visitar.

Vamos fazer a guirlanda de outono
- novembro
Utilizando os materiais coletados na
cidade, cada um de nós fizemos a
guirlanda. A base de guirlanda é da
armação para glicínias do Centro de
Atividades do Cidadão. Os
participantes ficaram satisfeitos,
dizendo: "Há tantos tipos de pinhas".

Simulação de desastre - dezembro
Realizamos treinamento preventivo
contra desastres com as pessoas de
origem estrangeiras. Muitos
gostaram da experiência do veículo de
simulação de terremoto, treinamento
de extintores de incêndio e aprender
ler o mapa de áreas de riscos.
Disseram que"Foi bom por ter
participado".

Como é a secretaria de associação
Internacional？

◎Trabalhamos das 8h30 às 17h15 nos dias úteis. Quando Membros corporativos,
individuais,
haver evento, o escritório fica aberto no sábado.
obrigado pela subscrição!
◎Estacionamento tem 24vagas em frente ao prédio e
outro lado da rua.
小林ニット㈱
白根ケーブルネットワーク ㈱
◎ Há balcão de recepção do lado esquerdo da entrada.
医療法人 高原会
Pode se inscrever para cursos e eventos nesse lugar.
㈱
土谷設計事務所
Pode ver informativo, o painel de associação com
㈱ ホンダショップ山梨
㈱ 山扇印刷
cidades irmãs, exibição sazonal e as fotos dos eventos.
㈱ 山梨医療福祉研究所
Esperamos a vinda de vocês.
山梨中央銀行白根支店
Consultas sobre o cotidiano para ajudar estrangeiros.
山梨メディカルケア協同組合
Tais como a dificuldade de ler informativos da escola
㈱ 渡辺新聞店
ou o local de trabalho, não entende os costumes
(敬称略)
japoneses, quer estudar japonês,etc. Quando tiver
dificuldade entre em contato conosco.
◎Sobre Kushigata Shakaifukushi Kaikan
Procura-se membros
A associação tornou-se o gerente designado de
para novo ano fiscal
Kushigata Shakaifukushi Kaikan a partir de
●Taxa anual: individual; 2,000 ienes
/ corporativo; 10,000 ienes
abril/2022. No balcão você pode fazer a inscrição de
●Período de validade: de abril/ 2022
reserva do salão, será emitido a licença. Sobre a
a março/2023
●Há
um desconto nas taxas de matrícula
disponibilidade de sala pode verificar por telefone
das aulas de língua estrangeira, tem
também. Realizaremos eventos que a população
prioridade de reserva dos eventos e
local possa participar. Vai ser muito bom se você
cursos. Enviaremos o boletim
puder estar Junto.
informativo mensal.
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