Nome da província
Miyagi
Yamagata
Ibaraki

Tochigi

Nome da província/
municípios

Comentários

Informação sobre consultas em versão multilingue, lista de cursos de japonês da província, "MIA Informativo Multilingue" com informações
relacionadas à vida cotidiana
Província de Yamagata Manual de apoio para uma vida escolar divertida na cidade de Yamagata
Província de Miyagi

Província de Ibaraki

Fornecimento de informações multilingue para que os moradores possam obter diversas informações para se viver na província de Ibaraki.

Província de Ibaraki

Homepage da Associação Internacional de Ibaraki (fornecimento de informações do cotidiano em versão multilingue)

Província de Tochigi

Homepage oficial da província de Tochigi

Província de Tochigi

Homepage oficial da Associação Internacional de Tochigi (informações cotidianas)

Cidade de Ashikaga

Cidade de Kawagoe

Perfil da cidade
Informações cotidianas, informações de eventos turísticos, apresentação dos estabelecimentos da província, balcões de consulta, cursos de japonês,
etc.
Conteúdo sobre os serviços administrativos e apresentação de cursos de japonês, etc.
Aos estrangeiros que irão iniciar uma uma nova vida como moradores da província, pedimos que utilize as informações deste manual para entender e
solcuionar os probelmas decorrentes da diferença social, cultural e ambiental entre os países. Utilize a homepage que contém informações sobre
como agir em momentos emergenciais tais como acidente ou incêndio, além de informações sobre os costumes e hábitos do Japão, sistema de
controle de permanência, ou ainda informações cotidianas tais como moradia, tratamento médico, pensão, educação, e também uma lista para
contato diverso como balcões de consulta.
E um sítio sobre informações cotidianas da cidade de Kawagoe

Chiba

Cidade de Sakura

Sítio geral da cidade de Sakura

Tokyo

Cidade de Tachikawa

Informações cotidianas, cursos de japonês, etc.

Cidade de Yokohama

Guia de informações cotidianas (guia multilingue de informações cotidianas em geral)

Cidade de Kawasaki

Homepage oficial da cidade de Kawasaki, província de Kanagawa

Cidade de Kawasaki

Olá Kawasaki (informativos sobre eventos e vida cotidiana na cidade de Kawasaki), informações cotidianas em versão multilingue (instituição médica,
balcões de consulta, cursos de japonês, estabelecimentos esportivos, estabelecimentos públicos, etc.)

Niigata

Província de Niigata

Sistema escolar japonês (escolhendo um colégio), frases e palavras para crianças que não têm o japonês como língua materna

Toyama

Província de Toyama

Consultas do cotidiano aos estrangeiros, perguntas frequentes e links úteis, informações cotidianas em versão multilingue

Província de Ishikawa

Sítio oficial da província de Ishikawa (sítio com links que apresentam informações cotidianas da província, tais como seu perfil, indústria, intercâmbio
internacional, turismo, etc.)

Província de Ishikawa

Informações diversas sobre o cotidiano em geral

Cidade de Komatsu

Sítio oficial da cidade de Komatsu

Cidade de Komatsu

Sítio oficial da Associação Internacional de Komatsu

Província de Fukui

Para viver em Fukui (Província de Fukui, Departamento de Promoção de Turismo)

Cidade de Fukui

Guia sobre informações cotidianas aos estrangeiros e os procedimentos administrativos em geral

Cidade de Echizen

Informações cotidianas aos estrangeiros e informações sobre turismo

Cidade de Kofu

"Guia prático para os habitantes de Kofu"

Cidade de Hokuto

Informações para se viver, sobre eventos da cidade e sobre estabelecimentos. Há um botão de serviço de tradução "multilingual" na página inicial.

Província de Nagano

Homepage oficial da província de Nagano (Clique o botão superior à direita "Foreign Language" para abrir as páginas em versão multilingue sobre
informações cotidianas e informações sobre turismo.)

Província de Nagano

É um guia da vida cotidiana para os recém-chegados na província.

Cidade de Komagane

Sítio oficial da cidade de Komagane (Clique o botão superior à direita "Foreign Language" para abrir a página inicial da tradução automática).

Gunma

Saitama

Kanagawa

Ishikawa

Fukui

Yamanashi

Nagano

Província de Gunma
Cidade de Ota

Província de Saitama

Vila de Minamiminowa Como separar e descartar o lixo (inglês, chinês, português, japonês)

Gifu

Shizuoka

Aichi
Mie

Shiga

Província de Gifu

Homepage oficial do Centro Internacional de Gifu

Cidade de Kani

Página inicial da cidade de Kani, botão para versões "PORTUGUES" e "ENGLISH"

Cidade de Toki

Homepage da idade de Toki, perfil da cidade, informações cotidianas e sobre turismo

Província de Shizuoka

Guia do cotidiano

Cidade de Shizuoka

Aviso sobre prevenção contra terremotos - Prevenindo-se contra o Terremoto Tokai , lista de escolas de japonês da cidade de Shizuoka, lista dos
hospitais e clínicas com atendimento em língua estrangeira, lista do plantão médico de emergência e no horário noturno

Cidade de Kakegawa

Informações cotidianas aos estrangeiros que moram na cidade de Kakegawa

Província de Aichi

Informações cotidianas úteis aos estrangeiros, estudo-caso de consultas de estrangeiros, informações diversas sobre intercâmbio internacional

Província de Mie

Consultas relacionadas à via cotidiana, informações sobre prevenção de desastres, tratamento médico e educação

Província de Mie
Província de Shiga
Cidade de Otsu

Kyoto
Hyogo

Nara

"Site de Informações-Província de Mie": infoamações administrativas, informações cotidianas, informações em vídeo sobre prevenção de desastres e
educação, etc.
Consultas do cotidiano (Perguntas e Respostas), sítio de apoio para criação de uma escola de convivência multicultural, sítio informativo sobre
prevenção de desastres, folheto informativo voltado a estrangeiros, hospitais que atendem em línguas estrangeiras, aulas de japonês, informativo
multilingue da SIA sobre criação dos filhos
Homepage oficial da cidade de Otsu

Província de Hyogo

Homepage do Centro Internacional da Província de Kyoto. Com informações sobre cursos de japonês e informações cotidianas aos residentes
estrangeiros.
Informações cotidianas em geral

Cidade de Kobe

Consultas sobre a vida cotidiana, vistos, procedimentos do cotidiano, intérprete/ tradução, trabalho, moradia, regras para se viver, etc.

Província de Nara

Informações cotidianas, apresentação de balcões de consulta

Cidade de Katsuragi

Sítio da idade de Katsuragi com informações sobre turismo, pessoas relacionadas à cidade, guia de estabelecimentos, informações cotidianas,
prevenção de desastres, emergência, etc.

Província de Kyoto

Cidade de Yamatokoriyama
Sítio geral com a seção de tópicos, publicidade, guia do cotidiano, etc.
Província de Okayama Informações cotidianas de Okayama
Okayama

Hiroshima
Kagawa

Cidade de Okayama

Sítio geral da cidade com todas as informações da cidade de Okayama

Cidade de Okayama

O "AKURA" é um folheto informativo do cotidiano voltado aos senhores estrangeiros, e é editado 4 vezes ao ano, em janeiro, abril, julho e outubro.
Contém informações sobre eventos da comunidade, cultura tradicional e pessoas famosas de Okayama

Província de Hiroshima Informações cotidiana voltadas aos residentes estrangeiros da província
Cidade de Hiroshima

Guia Básico sobre a Vida Cotidiana para Cidadãos Estrangeiros

Província de Kagawa

Versão em homepage do "Guia para o dia-a-dia" com informações que achamos ser úteis para se viver na província de Kagawa

