
Kami mencari pendukung yang dapat bekerja 
sama dalam proyek Pusat Multikultural.
Warga negara mana pun boleh, terbuka untuk 
Anda yang berminat dengan interaksi global yang 
menyenangkan, Anda yang dapat bicara bahasa 
asing, dll. Saat ada permintaan, Pusat Multikultural 
akan menghubungi Anda sesuai keperluan.
Apakah Anda mau mewujudkan Nabari yang 
mudah ditinggali oleh seluruh penduduk termasuk 
orang asing?

Isi kegiatan
• Membantu acara, dll.
• Bantuan hidup penduduk asing
 (bantuan interpreter, terjemahan, konsultasi, dll.) 

Cara mengajukan permohonan
Silakan datang atau telepon kami.
Kami akan mengirim bukti pendaftaran via pos. 

Pendaftaran pendukung Akses
インドネシア語   Bahasa Indonesia

Pusat Multikultural Nabari

N FamilyMart

Ke Kikyogaoka

Ke Natsumi

Jalan kaki 3 menit dari stasiun Nabari

Kita-Ise Ueno ShinkinKita-Ise Ueno Shinkin

Daisan
Bank

Daisan
Bank

Okasan SecuritiesOkasan SecuritiesStasiun 
Kintetsu Nabari

Stasiun 
Kintetsu Nabari

Pintu Timur Pusat Multikultural Nabari

Pusat Multikultural Nabari

Di dalam Pusat Pertukaran Informasi Penduduk Kota Nabari Lantai 2 Navarie,

5-19 Kiodai, Nabari-shi, Mie 518-0775

TEL: 0595-64-6711

FAX: 0595-63-5326

E-mail:t abunka@emachi-nabari.jp

URL: https://www.emachi-nabari.jp/j-kouryu/

Jam kerja: 9.00-17.00 

Hari libur: Senin, akhir dan awal tahun



Bantuan interpreter
Staf atau pendukung menggunakan alat penerjemah, dll. untuk 
membantu komunikasi. 

[Bahasa yang dilayani]
Bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Portugal, Spanyol, Thai, Indonesia, 
Vietnam, Tagalog, Myanmar

Bantuan interaksi global  
dan pemahaman satu sama lain

Membantu interaksi penduduk setempat dengan penduduk 
asing dalam bentuk perencanaan kelas belajar, acara, 
pengenalan pengajar, dll.

Layanan konsulatasi
Melayani konsultasi seperti kehidupan penduduk asing, 
pendidikan, pembentukan komunitas multicultural, dll.

Penyediaan informasi multibahasa
Menyediakan informasi terkait koeksistensi beragam budaya dan 
interaksi global serta informasi yang berguna bagi kehidupan 
penduduk asing.

Kelas bahasa Jepang, kelas bantuan belajar
Mengadakan kelas bahasa Jepang untuk anak dan orang dewasa 
penduduk asing, dan kelas bantuan belajar untuk anak SD.

Peminjaman materi perpustakaan
Melayani peminjaman buku terkait koeksistensi beragam budaya, 
bahan pelajaran bahasa Jepang, dan materi audio visual.

Menuju “Nabari” yang mudah dihuni penduduk asing dan penduduk lokal

Hubungi Pusat Multikultural Nabari terkait kehidupan multikutural dan pertukaran global!

Dilengkapi dengan Wi-Fi gratis, Komputer browsing internet, ruang anak, dan ruang menyusui

Semua gratis


