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Centro Multicultural de Nabari

518-0775
5-19, Kiodai, Nabai-shi, Mie
Navarie 2o. Andar, dentro do Centro de Intercâmbio de Informações Civis da 
Cidade de Nabari 
TEL: 0595-64-6711
FAX: 0595-63-5326
E-mail:tabunka@emachi-nabari.jp
URL: https://www.emachi-nabari.jp/j-kouryu/
Aberto: 9h00 às 17h00 
Fechado: Segundas-feiras, período de final e começo de ano

Estamos à procura de colaboradores que possam 

cooperar nas atividades do Centro Multicultural.

Não importa sua nacionalidade, buscamos pessoas 

que tenham interesse por intercâmbio internacional 

e/ou falam uma língua estrangeira.

Para solicitar sua ajuda, de acordo com a 

necessidade, o Centro Multicultural entrará em 

contato com você.

Junte-se a nós para transformarmos “Nabari” numa 

cidade melhor para viver para “todos os moradores” 

inclusive aos moradores estrangeiros.

Descrição das atividades 
•  Ajjuda nos eventos, etc. 

•  Assistência na vida cotidiana dos moradores 

estrangeiros 

 (Interpretações, traduções, aconselhamentos, etc.)

Como se inscrever
Inscreva-se pessoalmente ou por telefone. 

Posteriormente, enviaremos-lhe um certificado de 

cadastro pelo correio.



Apoio à interpretação
Apoiamos a comunicação por meio do nosso pessoal e 
colaboradores, utilizando equipamentos de tradução, etc.

[Idiomas admitidos]
Inglês, chinês, coreano, português, espanhol, tailandês, indonésio, 
vietnamita, tagalo, birmanês (idioma de Myanmar)

Apoio ao intercâmbio internacional  
e compreensão mútua

Apoiamos o intercâmbio entre os moradores locais e os 
moradores estrangeiros, tais como planificação de cursos e 
eventos, apresentação de professores, etc. 

Aconselhamento
Oferecemos aconselhamentos sobre vida e educação para 
moradores estrangerios, melhora comunitária de convivência 
multicultural, etc. 

Fornecimento de informações em vários idiomas
Proporcionamos informações sobre a convivência multicultural e 
intercâmbio internacional, bem como informações úteis para a vida 
dos moradores estrangeiros.

Cursos de japonês/Aulas de apoioà aprendizagem
Oferecemos cursos de japonês para crianças e adultos 
estrangeiros, e aulas de apoio à aprendizagem para alunos 
primários.

Empréstimo de livros e materiais
Emprestamos livros sobre multiculturalismo, materiais de 
aprendizagem do idioma japonês e materiais audiovisuais.

Visando por uma “Nabari” onde os moradores estrangeiros  
e os moradores locais vivam melhor

Para obter informações sobre multiculturalismo e intercâmbio internacional,  
entre em contato com o Centro Multicultural de Nabari

Com Wi-Fi gratuito, computador de navegação na Internet, sala para crianças, sala para amamentação

Tudo gratuito!


