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

Jovens da Prefeitura de Fukuoka visitaram o Fukuoka Kenjinkai da Colômbia
Quatro jovens da Prefeitura de Fukuoka foram enviados para
Cali, na Colômbia, por um período de nove dias, de 20 a 28 de
fevereiro. Este programa, que neste ano (2020) completa 6
anos, visa ampliar os olhos dos jovens, visitando Fukuoka
Kenjinkai de outros países para aprofundar sua compreensão
da história da migração e das indústrias locais. Os jovens
deixaram Fukuoka com um pouco de nervosismo, mas foram
recebidos calorosamente pelo Fukuoka Kenjinkai da Colômbia
e puderam se empenhar no programa.
Durante sua estadia, os jovens visitaram a Associação Nikkei
da Colômbia e conversaram com sua família anfitriã e idosos
(Com o Fukuoka Kenjinkai na Colômbia)
para aprender sobre a história da migração e também viram
plantações de café e cana-de-açúcar. Ao ver com seus próprios
）
olhos e ouvir as histórias dos moradores, eles puderam
aprender uma variedade de conhecimento que não havia em
livros e na Internet e perceberam a importância da visita à
Colômbia. A experiência de interagir com vários membros do
Kenjinkai e com outras pessoas e poder falar sobre várias coisas,
（Visita à plantação de café）
(Na Universidade Javeriana)
como países, famílias e raízes, foi inesquecível para os jovens.
Através dessas experiências valiosas, esperamos que os jovens possam atuar como uma ponte entre a Prefeitura
de Fukuoka e os Kenjinkais do exterior e desempenhar um papel ativo globalmente.

Estudantes da bolsa Kenpi Ryūgaku concluíram um ano de estudos no exterior
No dia 13 de março, foi realizada uma cerimônia de entrega de certificados
para os nove estudantes da bolsa Kenpi Ryūgaku da Prefeitura de Fukuoka.
Agradeceram as pessoas envolvidas que forneceram orientações para a
conclusão bem-sucedida de um ano de estudos no Japão. Eles também
fizeram apresentações das suas respectivas áreas de estudo que aprenderam
ao longo do ano. Esperamos que eles tenham adquirido uma variedade de
experiências, não somente estudando conhecimento acerca de suas áreas,
mas também estudando sobre a cultura e história do Japão, tenham crescido
ainda mais como pessoas e possam desempenhar um papel adicional em seus
respectivos Fukuoka Kenjikais.
（Todos trabalharam duro juntos por um ano!）

* Relatórios de estudantes internacionais (somente em japonês) são publicados em nosso
site. Por favor, procure por "子弟留学生" na página inicial em japonês.
https://www.kokusaihiroba.or.jp/

Palestra de cidadãos de Fukuoka que são ativos no mundo foi realizad
O programa que visa promover a globalização entre os jovens de Fukuoka, recebendo pessoas de diferentes
partes da Prefeitura de Fukuoka, de diferentes partes do mundo, para ministrar palestras sobre vários tópicos,
faz 6 anos desde que começou. Desta vez, nos dias 18 de dezembro e 15 de janeiro, o Sr. Daisuke Watanabe,
presidente da Fukuoka Kenjinkai de Hong Kong (Representante da “Watanabe Daisuke Co., Ltd” e “Cipangodb”),
ministrou palestras na Escola Secundária Higashi Fukuoka (Cidade de Fukuoka), onde o mesmo estudou, como
também na Escola Secundária Meizen (Cidade de Kurume) e na Escola Secundária para meninas Nakamura
Gakuen (Cidade de Fukuoka).
O Sr. Watanabe enviou uma mensagem calorosa
a mais de 240 estudantes do ensino médio nas
três escolas, incluindo os motivos de sua mudança
para Hong Kong, os episódios que levaram ao
empreendedorismo e importância de se mudar
para o exterior ainda jovem. Com esta palestra,
esperamos que o maior número possível de jovens
dê um grande passo em direção ao mundo.
（Escola Secundária Higashi Fukuoka）

（Escola Secundária Meizen）

