
CENTROじe IHFOWACAO PARA ESTRANGE I RftS SOBRE 0 TERREMOTO

0 Centm foi estabelecido fwr 4 organipAcftes pnvadas de Kansai para ajudar
os TRABALHADORES ESTRANGE) ROS afetados pel o terreooto que ati 【wu o sui (te
Hソogo. Providenciamos varies tipos de infor'macao nas sfguintes 'Tnguas'. japooes,
ingles,じgalog, espanhol, portugues. tailandes, chines e coreano. Mantetnos
sigiio. Se voce tiver atgijBi problona tigue para�

06-94- 1 -4793

ou peio FAX: W-MレW5.

Veja que tipos de perguntas tenios recebicto;

a) Coroo fa�er para receber o satario referente ao trabalho feito antes do -berre-
moto? ‘

b) Sofri fer!wnto$ devidos ao terremoto. 0 que posso fazer se nao sei falar
japones?

c) Perdi minha moradia e nao tenho dinheiro para re-constn.jT-la.

d) Havia sol i c i tado um visto na Imigracao de Tokyo, was perdi meu pa$$a.porte
durante o terresioto.

Para esse tipo de situacao* telefone para noe e rfe-nos detalhes para que
possaJNos ajuda-lo.

Rml�じこSe esta faltando a Ii nento (no alojaisen'fco provisorio ou mesmo na casa
onde foi acolhido), saiba e podesios providencia-lo para voce.

MORADIA/HOdESTAY! Podemos providenciar sua inscricao paraびl lcihr moradia
teaiporaria. Qualquer "estran�eiros registrado" estA qualificado pars
fazer a inscncao.

TELEFONEMA INTERNACIONAL� Ha 180 t.efefones eifl varios centros de rぜugiがのdo
terremoto. Chawe-nos que the daretsos dehiわ*

ACO�EUWCNTO Hfi)ICO.しE� E PSIOX�GICO
A AMOA (Centra internacional de Infonnacao Medica) responde a pergun-
tas, das 9h as 17h (tone:旧-はぜ-力33 e FAX: 06-636-2340) nas
seguintes ilnguasl
2a. a sabadol japones, ingles, eapanhol;
3a.» 5a., 6a.� portugues;
2a., 4a.;ねM aポお；

horano ainda irregular', chines.

Aconsethamento psicotogico em ingles coin o dr. Mirton yomac-k, das
IOh as 16h pelo telefone 078'ぼレ�*

A Yodoyabashi Sogo oferece servicos de advocacia sobre alugueis de
imoveis, en) ingips e trances. Tetefone para 06'231-3114>

0 balcao de consultA lesat de emergencta da Prefeitura de Hyogo
fornece infonoacao sobre enprego das 13h as17hこe sobre seguro
de vida e acidentes das 9h as 17. aflibos as segundas'feiras.
Marque hora peio telefone 078-382*4558/4559, de 2a. a sabado das
9h as 19h e domingo das lOh as 19h.
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JARDIM &A INFANCIA INTERHACIOHAL
�likage International Preschool (2-111-18 Ya»ate, Mikage, Nada-ku,
Kobe: re-abertura no d i a 6 de inar<?o.

Aceita-se qualquer nacionat idade> inas as inscri(;oes serao aceitas
na base do quern chegar prlBeiro".

AJUDA FtNAKCEIRA PARA AS VTTIWS DO TERREnOTO
A) Morte dc alguffi menibro da fanTiia;
8) Urn mcfflbro da famTlia airxla se encontra desapareciijo;
C) Sua casa foi parcia I ou inteiranente destruTda.
vocさten d i rei to a receber a ajuda de ¥100,000 da Cruz Vennelha
Japonesa. Ngo se exige VISA para a inscneSo.

A SITUA�O £ AINDA DE INCERTEZA. TENHA A INFORMA�O CORRETA CONOSCO. TELEFONE
pまN$$.


