17.Fornecimento de Informações em Diversos Idiomas
Administramos o boletim informativo, homepage, serviço de envio de mensagens para estrangeiros
com intuito de fornecer informações necessárias para a vida cotidiana dos residentes de nacionalidade
estrangeira. Utilizem-se destes meios para manterem-se informados sobre ocorrência de desastres
naturais (terremotos, tufões, etc.), assuntos cotidianos (inscrição para moradias municipais, declaração
de imposto de renda, etc., eventos locais), etc.
(1)Kouhou Nagahama
As informações administrativas mais necessárias à vida cotidiana são traduzidas para o português e
espanhol, e publicadas no boletim informativo Kouhou Nagahama no início de cada mês. É distribuído ao
lado do guichê [10 Notificação de Residência] do Shiminka e através das escolas Shougakkou e
Chuugakkou, associações de moradores e empresas que colaboram com a distribuição. Também está à
disposição em formato PDF na homepage da prefeitura.
(2)Homepage
A homepage do município possui páginas em português, espanhol e inglês. Além do boletim informativo
da prefeitura Kouhou Nagahama, publicamos o Guia Prático para Viver em Nagahama, com
informações sobre educação, prevenção de desastres em casos de calamidades entre outras.
Homepage da Prefeitura de Nagahama
Português e espanhol

https://www.city.nagahama.lg.jp/category/11-0-0-0-0.html

Inglês

https://www.city.nagahama.lg.jp/soshiki/15-9-0-0-0_5.html

(3)Facebook
Transmitimos informações sobre calamidades, prevenção de desastres em caso de calamidades,
informações cotidianas, sobre eventos, cultura japonesa, entre outros, nos idiomas português, espanhol
e inglês.
Entre os meios de informações, é o que possui maior frequência nas atualizações, sendo possível obter
facilmente um maior número de informações.
Idioma

Nome da página
no Facebook

URL

Português

Amigo Tsuushin
Nagahama

https://www.facebook.com/amigotsuushin/

Espanhol

Hola
Nagahama

https://www.facebook.com/pages/HolaNagahama/847438918632740

Inglês

Hello
Nagahama

https://www.facebook.com/pages/HelloNagahama/1497037980570120

QR Code

(4)Serviço de envio de mensagens para estrangeiros
Possuimos o serviço de envio de mensagens para estrangeiros em português, espanhol e inglês. Para
maiores informações favor conferir o capítulo [14.Prevenção de Desastres em Caso de Calamidades
(3)Serviço de Envio de Mensagens para Estrangeiros].
Shimin Katsuyakuka
(Departamento de Promoção da Participação dos Munícipes)
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