Vol

.72

＜Edição e publicação＞
Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka
Secretária-geral Yoko TAKASAKI
＜Data de emissão＞ Junho, 2015
＜Endereço＞8F ACROS Fukuoka, 1-1-1 Tenjin, Chuo-ku,
Fukuoka-shi

Publicamos as últimas informações das atividades de imigração da Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka.

Dez bolsistas da província de Fukuoka começaram nova vida aqui em Fukuoka em 2015!
Nesse ano, chegaram 10 bolsistas da Província de Fukuoka, e já iniciaram suas novas vidas
de bolsistas. Deve ter muitas coisas difíceis de acostumar nessa vida de estudante em
Fukuoka, mas já se passaram dois meses e cooperando uns aos outros, estão
frequentando aulas alegremente e com saúde. Além disso, no dia 13 de maio, os
estudantes prestaram uma visita cortesia à vice-governadora Ebii, e receberam palavras
de encorajamento: “É um curto período de um ano de intercâmbio, mas acredito que esse
um ano aqui em Fukuoka, serão momentos preciosos e inesquecíveis na vida de vocês.
Façam bastante amizades aqui em Fukuoka. Estou na expectativa de que, em uma
competição amigável entre vocês, consigam evoluir grandiosamente”.

Shyo Ogata
(Zai-Bolívia)

Emily Priebe
(Nanka)

【Lembrança com a vice-governadora Ebii】

Vivendo em Fukuoka
muito feliz em fazer amizade com os bolsistas, morar em Fukuoka, e encontrar os parentes (OGATA).
–Fiquei
Japão
Eu estava preocupada em morar pela primeira vez longe da minha família e amigos, mas as pessoas de
Fukuoka são muito gentis, então imediatamente tive a sensação de estar em casa (PRIEBE). Fiquei muito
feliz pela receptividade de boas vindas, pelo pessoal de Fukuoka, e também por ter encontrado com os
bolsistas de outros países (HIRATA). Estou muito feliz pela oportunidade de estudar fora do país durante
um ano, e conhecer onde meu avô viveu desde pequeno (TERAMOTO). Sinto-me muito feliz em conhecer o
local em que meus avós moraram e meu pai nasceu. Parado no mesmo local em que passaram, e
encontrar com os parentes do Japão, fez fortalecer os laços entre o Japão e a Argentina (EGUCHI).

Vida estudantil
Inicialmente eu tinha ficado nervoso e um pouco assustado em puxar conversa com os colegas de classe
japoneses, mas agora são como uma nova família para mim (TANABE). Todos os dias estão muito divertidos.
Fiz bastante amizade, mas agora é difícil de lembrar o nome de todos (TAKASHINA). Ser recebida gentilmente
pelos professores, fazendo novos amigos e durante as aulas, todos ajudam na explicação e ensinaram as
características da província de Fukuoka (KITAGAWA). A língua japonesa é difícil, mas fazer novos amigos
japoneses, ajuda no processo de aprendizagem da língua e amplia a oportunidade de conhecer um pouco
mais sobre o Japão (YOSHIKAI). A escola é divertida. Meu japonês não é muito bom, então não fiz muitos
amigos, mas os professores, os funcionários e os estudantes são boas pessoas (MATSUI).

O objetivo durante um ano
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Tenho três objetivos. O primeiro objetivo é mostrar a província de Fukuoka para o mundo todo por meio
de fotos. O segundo objetivo é aprender mais sobre foto retrato. E o terceiro é estudar a língua
japonesa. Em dezembro pretendo prestar o N2 do exame de proficiência em língua japonesa (TANABE).
Quero aprender 100% das técnicas de plantio de arroz japonês, e aplicar esses conhecimentos na Bolívia
(OGATA). Vou estudar bastante além das aulas da faculdade. Aprender mais sobre a cultura japonesa, e
após retornar ao Brasil, pretendo trabalhar em prol do Fukuoka Kenjinkai (TAKASHINA). Vou me
esforçar bastante em estudar a língua japonesa e o planejamento urbano. Quero aprender muitas coisas
(PRIEBE). Por intermédio do Kazoku-kai e amigos, quero entender sobre a cultura tradicional do Japão.
Na universidade, quero alcançar um nível alto de conhecimentos e técnicas (KITAGAWA). Vou estudar a
cultura, a língua e a economia japonesa, e após fazer um comparativo, analisar a diferença entre o que
aprendi em Fukuoka e no Brasil (HIRATA). Vou me esforçar bastante em aprender a língua japonesa, e
quero continuar estudando no México o que estou estudando na Universidade de Fukuoka. Além disso,
tenho como objetivo, trazer muitos jovens para participar do Congresso Mundial que o México vai sediar
em 2016 (TEREMOTO). Pretendo aprender os ofícios tradicionais como, o artesanato em madeira e
colorações, reparação de ouro, e em seguida fazer uma fusão com tudo que aprendi sobre design. Além
de elevar meu nível de comunicação em japonês (EGUCHI). Vou estudar a língua, e cultura japonesa, e
aprender as diferenças entre o design e arte japonesa que estou estudando atualmente com a do
México. Vou levar para o México toda essa esplêndida experiência do Japão (YOSHIKAI). Além da
pesquisa da universidade e estudo de japonês, quero aprender mais sobre a moda tradicional japonesa,
como kimono e hakama, instrumentos musicais, como shamisen, e sobre a cultura japonesa. Quero
fazer bastante amigos e uma grande rede de pessoas. Eu tenho personalidade introvertida, mas
pretendo melhorar a habilidade de conversação (MATSUI).

