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Ang nakakatuwang libro tungkol sa buhay sa paaralan ng Yamagata City.
Nagbibigay ng mga impormasyon sa iba't-ibang wika upang makakuha ng iba't-ibang impormasyon bilang mamamayan kapag nakatira sa Ibaraki
Ang homepage ng Ibaraki International Association (nagbibigay ng impormasyon para sa pamumuhay sa iba't-ibang wika)
Impormasyon para sa pamumuhay at klase upang matuto sa wikang Hapon, atbp.
Nagpapakilala ng mga klase upang matuto sa wikang Hapon para sa mga dayuhan.
Ang opisyal na homepage ng Kawasaki City sa Kanagawa Prefecture.
Hello Kawasaki (nagpapabatid ng mga impormasyon tungkol sa pamumuhay at mga events sa loob ng Kawasaki City), impormasyon para sa
pamumuhay sa iba't-ibang wika (mga pagamutan, sanggunian, klase upang matuto ng wikang Hapon, pasilidad ng sports, mga pampublikong
pasilidad, atbp.)
Tungkol sa mga paaralan ng Japan (tulad ng pagpasok sa senior high school, atbp.), listahan ng mga salitang ginagamit sa paaralan para sa mga
batang ang sariling wika ay hindi wikang Hapon.
Impormasyon sa pamumuhay para sa mga dayuhan at mga impormasyon tungkol sa mga paglakad ng papeles sa mga tanggapan ng pamahalaan.
Ang opisyal na website ng Nagano Prefecture. (kapag pinindot and link ng Foreign Language sa kanan sa taas, mabubuksan ang page ng
impormasyon sa iba't-ibang wika, impormasyong pag-turismo, atbp.)
Isang guidebook sa pamumuhay para sa mga bagong mamamayan ng prefecture.
Ang homepage ng Gifu International Center.
Mga payo upang maging handa sa indol sa Tokai, listahan ng mga paaralan ng wikang Hapon sa loob ng Shizuoka City, listahan ng mga pagamutang
maaaring magpatingin na gamit ay wikang dayuhan, listahan ng mga manggagamot na nakatoka sa gabi at sa emerhensiya
Mga impormasyon tungkol sa sangguni para sa pangaraw-araw na pamumuhay, sa pag-iwas sa sakuna at sa pagpapagamot.
Q&A tungkol sa sangguni para sa pamumuhay, site para sa pagtulong upang makagawa ng isang paaralang multi-kultural, site para sa pag-iwas sa
sakuna, pahayagan ng impormasyon para sa mga dayuhan, mga pagamutang nakakaintindi ng banyagang wika, mga klase sa pag-aaral ng wikang
Hapon, mga impormasyon sa pagpapalaki ng anak mula sa SIA
Pangkalahatang impormasyon tungkol sa pamumuhay
Paglakad ng visa at pagpalit ng nasyonalidad, mga paglakad ng papeles sa munisipyo, medical insurance at mga pagamutan, panganganal at
pagpapalaki ng anak, edukasyon, trabaho, buwis at pension, transportasyon at lisensya, pangaraw-araw na pamumuhay, mga matatawagan sa oras ng
emerhensiya at pag-iwas sa sakuna
Impormasyon sa pamumuhay para sa mga mamamayan ng prefecture na hindi Hapon.
Guidebook sa pamumuhay para sa mga dayuhang mamamayan.
Ang homepage ng [Kurashiburi] na nagbibigay ng mga impormasyong kailangan upang maginhawang makapamuhay sa Kagawa Prefecture.

