【ポルトガル語】

Vamos nos tornar Voluntários！
Associação Internacional de Omihachiman

Apresentação Artística

Aula de Língua Japonesa

Homestay
Intercâmbio Internacional

Pessoas que sabem dançar, cantar ou tocar
instrumentos musicais do seu País.

Participação de alunos de diversos níveis
(os que não falam nada até as pessoas que
estão se preparando para o teste de
proficiência).Pessoas que possam dar
suporte.

Hospedagem de visitantes ligados ao
programa de Cidade-irmãs, como família
hóspede.

Staff para Eventos

Tradução e Intérprete

Planejar e executar eventos como Festas
de confraternização internacional. Não é
necessário ter conhecimento em outros
idiomas.

Podemos solicitar ajuda na interpretação e
tradução dos panfletos de eventos locais e
Intercâmbio Internacional em inglês, chinês,
filipino ou português.

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Ficha

Apresentação Multicultural
Pessoas que sabem apresentar jogos,
tradições do seu país, cozinhar ou fazer
doces típicos do seu País.

de Inscrição＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Nome

Telefone e FAX

E-mail

Atividades de
seu interesse

Disponibilidade

Apresentador de números artísticos



Coach/Palestrante Multicultural

estrangeira
)



Instrutor de Português, Inglês, Chinês e
Filipino

(apresentar jogos, tradições do seu país,
cozinhar ou fazer doces típicos do seu País).



Família anfitriã





Staff para eventos

Tradutor e intérprete



Outros（

(Não é necessário ter conhecimento em outros
idiomas)



Durante a semana, de dia



Nos fins de semana



Durante a semana, à noite



Durante o fim de semana, à noite



Conversação



Traduções simples, como panfletos de eventos, etc



Documentos escolares e oficiais

O nível como intérprete

A Língua
(



O nível como tradutor

）

□ Fluente

【ポルトガル語】

Membros
associados
As atividades da Associação
Internacional de Omihachiman, só é
possível graças à contribuição dos
associados. Solicitamos a sua
benevolente participação e contribuição.

Benefícios aos associados
 Receberá o boletim informativo
 Descontos nos eventos
Taxa anual do associado ( entre 1º de abril à 31 de março)


Individual ¥1.000~



Organizações e grupos ¥10.000~

Estudante ¥500~

Transfêrencia Bancária
Pagamento da Taxa da Associação pode ser feito via banco, avise-nos depois
pelo E-mail
Banco Shiga

Agência

滋賀銀行 八幡支店

(Código)

(店番) ３１２

Número da Conta Corrente
口座番号 普通
７６０２４４
Nome do titular OMIHACHIMANSHI KOKUSAIKYOKAI
口座名
公益財団法人近江八幡市国際協会

＼Contato／
Associação Internacional de Omihachiman
☎/FAX

0748-26-7092

✉ omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp

