
【【【【Serviços concedidos pela Prefeitura de Ritto 】 

Serviços de promoção da cidade com convivência mult i-cultual】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【Maiores informações 】】】】Associação de Intercâmbio Internacional de Ritto （ＲＩＦＡ）（ＲＩＦＡ）（ＲＩＦＡ）（ＲＩＦＡ） 
〒〒〒〒520-3088    Ritto-shi Anyoji 1-13-33     Ritto Shiyakusho 3F     Kyoudou Machizukuri Ka  

      TEL：：：：077-551-0293    （（（（seg. a sexta 9h00 às 17h00 ））））         
FAX：：：：077-554-1123    Mail：：：：mail@rifa.jp     HP: http://www.rifa.jp 

Data：11de FEV. de 2011 

（Feriado /Sexta） 

Horáááário：10h00 às 14h00  

Local：Chuuou Kouminkan municipal 

de Ritto （（（（Frente da Prefeitura de Ritto ））））    

            Veja os detalhes daqui. →→→→    

                 

Organizador：Ritto Tabunka Kouryuu Festa Jikkou Iinkai / RIFA / Ritto-shi 
Colaboradores：Hospital Saiseikai Shiga-ken / JICA Osaka Kokusai Center / Ritto-shi Jidou Gaikokugo Gakushuu Jisshi Kyougikai 
/ Tabunka Kyousei Shien Center SHIPS 

Haverá muitos programas divertidos !! 
・・・・Área das culturas do mundo inteiro.  
・・・・Exposição dos paineis da emigração à América Central e do 

Sul.～～～～Seguindo a história da emigração ～～～～ 
・・・・Fazer uma obra de plástico.  
・・・・Saborear os pratos de diversos países. 
・・・・Apreciar a leitura com desenhos 

 (kamishibai) em coreano. 
・・・・Vamos comprar pipoca em ingles ! 
・・・・ Escutando canções chinesas, vamos tomar chá 
chinês. 

・・・・ Vamos apreciar o palco com o ambiente 
internacional. 

Hospital Saiseikai Shiga-ken××××Associação Internacional de Ritto    
                                                                                    Declaração do Imposto de Renda e a promoção de saúde 
         
（（（（10h15 às 10h45）））） “Sei a palavra “Kakutei Shinkoku (Declaração do Imposto de Renda),  
porém, isso é importante para mim ? 
  Tirando as dúvidas sobre o Sistema da Declaração do Imposto 
（（（（11h00 às 12h30）））） Medindo a pressão e a gordura corporal, não gostaria de fazer a checagem de 
saúde do seu corpo ?  Vamos consultar um médico sobre a preocupação ou dúvida de saúde !  
Atenderemos as dúvidas e consultas sobre o custo do tratamento médico.  

O que é Convivência Multi-cultural ? ... É uma convivência dos moradores compreendendo 
a diferença de nacionalidades, línguas e culturas e respeitando uns aos ou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            
        

 

 

    

Palestra    10h15 às 11h15    
Palestrante：：：：Hisako Yoshizumi（Diretora responsável do World Amigo Club） 
Criação da cidade com convivência multi-cultural  

～～～～Vamos divertir sentir o ambiente multi-cultural
～～～～    

Histórico 
Nascida em Saitama, residente em Omihachiman por 30  anos. Como uma professora de inglês às crianças, 

ensinando inglês no Omihachiman YMCA e escolas, atu almente está fazendo atividades como diretora 
responsável do “World Amigo Club”. World Amigo Club  é um grupo voluntário pelo qual está ensinando jap onês 
e apoiando para fazer os deveres de casa destinado às crianças de origem estrangeira. Atuam de olho no  local 
aconchegante onde as crianças conversem e brinquem em língua estrangeira e façam às vezes os doces e 

Área das culturas 
do mundo inteiro 

(das 10h15) 
Poderão 

experimentar 
muitas coisas 
como trajes de 
diversos países e 
instrumentos 
musicais 
latinos-americano
s, etc.  

Exposição dos  
paineis da emigração 
à América Central e 
do Sul. -Seguir a 
história da emigração-  

(das 10h15) 
        
Apresentaremos       

pelas fotos o estado 
daquela época de 
1964 que muitos 
japoneses emigraram 
à   América Central e  
Do Sul.  

Fazer uma obra 
de plástico ! 
        (das 10h15)  

    

Escrevendo o seu 
nome em árabe 
na peça de 
plástico, vamos 
fazer um chaveiro 
original.  

Saborear os 
pratos de 

diversos países !  
(das 11h30) 

 

Saboreie os 
pratos variados 
de diversos 
países !!  

Apreciar a leitura 
com desenhos em 

coreano 
(das 11h30) 

 Baseando nos 
contos folculóricos 
de Ritto, os 
membros do curso 
de coreano 
apresentarão a 
leitura com 
desenhos 
(kamishibai ) a qual 
foi feita treinado 
por eles.  

Casa de chá 
chinês 

(das 11h30)     
 
  Divirta-se no 
tempo com o 
ambiente 
aconchegante 
escutando canções 
cantadas pelos 
alunos do curso de 
chinês e tomando  
chá chinês.  

Hello Kids 
  (das 11h30) 

 
 O lojista é 
americano. 
 Claro que ele não 
entende japonês. Será 
que conseguirá 
comprar a pipoca 
gostosa (a cobrar) ?  
Tente falar em inglês !  

 

Canções de 
diversos países         

(das 12h45) 
    

  Divirta-se 
escutando 
canções de 
diversos países 
cantadas pelos 
membros de RIFA.  

♪Vamos apreciar o 
palco com o 
ambiente 
internacional ♪ 

     (das 13h00) 

Poderão apreciar o 
palco com o 
ambiente 
internacional !  Só 
no dia poderão 
saber que tipo de 
programa haverá !!  
 

Área de publicação 

(tempo inteiro) 
Que tipo de 
atividades a 
Associação de 
Intercâmbio 
Internacional (RIFA) 
está fazendo ?  
Pergunte ao pessoal 
em qualquer 
momento.  


