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

Realização de reunião online com diretores das Associações Provinciais( KENJINKAI) de Fukuoka no exterior!  
 

 Devido à influência da pandemia do novo coronavírus, diminuíram as chances de intercâmbio 

com as associações no exterior, seja pelo adiamento das atividades de comemoração do aniversário 

das associações ou também pela interrupção do programa de curta permanência aos jovens 

descendentes dos imigrantes da província de Fukuoka. Assim sendo, o nosso centro realizou a 

reunião online com as associações no exterior durante 3 dias (8, 10 e 11 de setembro) para 

confirmar a situação das atividades das associações e também de cada região, além da troca de 

informações, etc.  

Participaram da reunião, diretores, encarregados e o presidente de cada associação, enquanto do 

nosso centro participaram o diretor geral Fukushima, a diretora executiva Kamori e o gerente Araki. 

Na reunião, nosso centro explicou sobre as atividades do atual ano fiscal e os planos futuros, enquanto cada associação relatou 

sobre as reuniões realizadas entre seus diretores por telefone, e-mail e internet, diante da impossibilidade de se reunirem por conta 

da pandemia do novo coronavírus. Além disso, ficou marcada a realização da próxima reunião pela internet para o mês de janeiro 

do ano que vem. 
Realização de aulas online de língua japonesa! 

A partir de janeiro do ano que vem, serão realizadas aulas online de língua japonesa para as crianças dos membros das 

associações, com o objetivo de elas aumentarem o interesse por Fukuoka e o Japão. Esperamos que as crianças que querem 

participar do projeto de convite dos filhos utilizem as ferramentas de estudo preliminar de língua e cultura japonesa, a fim de 

possibilitar o aperfeiçoamento do intercâmbio depois da vinda ao Japão e, também com o objetivo de incentivar a vontade de 

estudar no futuro, para os quais esperamos os esforços ativos das associações.   

＜Cronograma＞  

Dezembro: envio do aviso para as associações e inscrição para participar das aulas de japonês.   

 Janeiro até março: aulas de japonês (previsão de 4 aulas) 

Apresentando os intercambistas filhos de migrantes de Fukuoka do 2°ano fsical da era Reiwa ! 
Devido à pandemia do novo coronavírus, apenas uma pessoa da Bolívia, que já estava no Japão para o exame de ingresso no 

colégio, conseguiu começar o intercâmbio a partir de abril. Apesar dela ter sido forçada a ter um estilo de vida diferente do 

normal, ela está aproveitando a vida escolar. Além disso, visto que a entrada no Japão passou a ser permitida a partir de outubro 

sob a condição do cumprimento das exigências de prevenção, mais uma pessoa da Califórnia do Sul chegará ao Japão e começará 

sua vida de intercambista a partir de dezembro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presidente da Associação Fukuoka no exterior mudou                       
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Como consegui vir mais cedo para Fukuoka, nos primeiros meses pude interagir 

com os outros intercambistas que vieram no ano passador. Sou grata por eles terem me 

ensinado a forma de pegar trem e ônibus, e também como ir para a escola. Estava 

insegura em relação a viver no Japão. Agora já tenho amigos e estou curtindo a vida 

escolar. Tenho aulas práticas 3 vezes por semana e estou fazendo vários tipos de pães e 

doces. Na escola também participei da cerimônia do chá. Foi muito divertido. Este 

ano, por conta da pandemia do coronavírus, é uma pena que os intercambistas da 

província não puderam vir, mas estou aproveitando bastante, indo comer e fazer 

compras com os ex-intercambistas e com o pessoal da comunidade familiar. Como 

mensagem para os intercambistas que virão ao Japão, recomendo melhorar o nível de 

japonês, nem que seja só um pouco. Contudo, todos serão gentis em lhe ensinar caso 

não compreenda alguma coisa. 

 

Será divertido e muito interessante participar das aulas online com os 

colegas de vários países. Espero ansiosamente poder me encontrar com 

todos.  

《 Intercambista que virá para Fukuoka em dezembro 》 

 

 

 

 

 

 

 Miles Kiyoshi Lee 

(Nanka) 

 

 

 

 

Imagens do colégio 

Susana Yuu Ogata 

Yonekura (Bolivia) 

Associação Fukuoka Do Brasil     

Hawaii Shima Fukuoka Kenjinkai   

Perú Fukuoka Kenjinkai       
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