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Association for Toyonaka Multicultural Symbiosis（ATOMS）
～公正で持続可能な多文化共生社会を創ります～
Asosiasi pergaulan antar budaya Toyonaka didirikan tahun 1993 untuk pergaulan antar
bangsa dan antar budaya. Target kami adalah kemandirian dan adaptasi dalam kehidupan di
Jepang, dan berusaha untuk membantu semua warga, dari anak-anak sampai manula (manusia
lanjut usia).
Princip dasar
“Menciptakan masyarakat multikultural yang respek terhadap hak asasi manusia, dan
mendukung kegaiatan pergaulan antar bangsa dengan partisipasi penduduk”
Kami mengadakan kegiatan dibawah di Pusat pergauan antar bangsa Toyonaka. Jika berminat,
silakan hubungi ０６－６８４３－４３４３

Kegiatan bahasa Jepang untuk pergaulan
Dalam kegiatan dibawah, orang asing yang tinggal di jepang bisa bergaul dengan volunteer dan
pelajari bahasa jepang.
Iuran : Gratis
Tempat : Pusat pergaulan antar bangsa Toyonaka
Waktu : Ditulis di bawah
Motto motto tsukaeru Nihongo
Hari Senin 10：00～12：00（Tutup pada akhir dan awal tahun serta hari libur nasional）
※Untuk yang bisa membaca Hiragana dan Katakana.
Ada penitipan anak.
Toyonaka Nihongo Moku hiru
Hari Kamis 13：30～15：30（Tutup pada akhir dan awal tahun serta hari libur nasional ）
※Dalam waktu yang sama ada kegiatan “Tabunka Hoiku Nikoniko”(Penitipan anak dari
berbagai bangsa)
Toyonaka Nihongo Kin Asa
Hari Jum`at 10：30～12：00(Tutup pada akhir dan awal tahun serta hari libur nasional）
※Dalam waktu yang sama ada kegiatan “Tabunka Hoiku Nikoniko”(Penitipan anak dari
berbagai bangsa)
Nichiyou Gacha Gacha dan
Hari Minggu 10：00～12：00 ( Tutup pada hari minggu pertama )
Selain yang tersebut di atas, ada beberapa grup aktivitas lain . Bagi yang berminat silakan
kontak yang tersebut di bawah.
Night Kanji Class
Hari Selasa 19：30～21：00

TEL:0727-61-8965（Nakata）
Nihongo Koryu Salon
Hari Jum`at 19:30-21:00
Tel 06-6849-7992(Ishizumi)
Nihongo bochi bochi
Hari Sabtu 10:30-12:00 Gratis
TEL:090-1731-3715(Morishita)
Nihongo hiroba
Hari Minggu ke dua dan ke empat 14:00-16:00 Gratis
Tel:06-6854-8371(Kinoshita)
Tempat untuk ibu dan anak berwarganegara asing ～Oyako de Nihongo～
“Oyako de Nihongo” (Bahasa Jepang untuk orang tua dan anak)
Ibu-ibu yang punya anak kecil bisa menghadiri dengan anak nya. Ibu dan anak bisa bermain
dan bercakap-cakap dengan volunteer ( Volunteer tersebut mempunyai anak kecil juga )
mengenai cara mendidik anak, informasi kehidupan dan lain lain. Bagi yang berminat silakan
datang .
Waktu: Setiap Selasa, 10:00～12:00
(diliburkan jika perpustakaan libur atau hari libur nasional dan hari libur sekolah)
Gratis
Tempat:
“Okamachi Oyako de Nihongo” Okamachi Toshokan (Perpustakaan Okamachi )

“Shonai Oyako de Nihongo” Shonai Toshokan (Perpustakaan Shonai )

“Senri Oyako de Nihongo” Senri Toshokan (Perpustakaan Senri )

Konsultasi multi bahasa untuk orang asing
Kami memberikan servis konsultasi terhadap orang asing untuk beradaptasi dengan kehidupan
Jepang. Anda akan dihubungkan dengan konsultan ahli yang sesuai dengan masalah yang
anda hadapi, dan konsultan ini akan didampingi oleh penterjemah yang sesuai dengan bahasa
anda. Rahasia anda akan dijaga.
Wakutu, Bahasa
Waktu：Hari Jum`at 11:00-16:00 (Tutup pada akhir dan awal tahun serta hari libur nasional）
Bahasa：bahasa Japang, Cina, Korea, Filipina, Spanyol, Portugal, Thailand, Inggris
Iuran
Gratis

Masalah yang bisa dikonsultasikan.
Masalah rumah tangga ( perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ketidak harmonisan
dalam rumah tangga, perkawinan antar bangsa dll )
Masalah prosedur ( status tinggal, mengundang keluarga untuk datang ke Jepang dll )
Masalah hubungan antar individu (teman, tetangga, tempat kerja, rumah tangga dll )
Masalah kesehatan ( kesehatan jiwa, mengandung dan melahirkan dll)
Masalah pekerjaan ( Cari kerja, kehilangan pekerjaan dll)
Masalah HAM ( hak asasi manusia )
Konsultasi pengacara tentang prosedur kewarganegaraan dan izin tinggal. Bisa lewat telefon
atau datang langsung.
Silakan buat perjanjian(reservasi) seminggu sebelumnya.
Waktu: Hari Jum`at ke 3, 13:30-16:00
Untuk yang berminat konsultasi lewat telefon.
Nomor telefon: 06-6843-4343
Waktu buka : Jum`at 11:00-16:00
Penerima telefon berbahasa Jepang. Silakan sebut bahasa yang anda kuasai. ( OO go no staff
wo onegai simasu )
Untuk yang berminat datang langsung
Silakan datang ke kantor dalam waktu yang tertulis di atas. Staff yang ada di kantor akan
melayani anda, dan anda akan di hubungkan dengan staff yang menangani hal yang
bersangkutan.
※Tentang reservasi untuk konsultasi
Jika anda datang tanpa perjanjian, harap sabar menunggu sampai di panggil. Kalau anda ingin
membuat perjanjian sesuai dengan waktu yang anda inginkan, silakan telefon ke 06-6843-4343.
sampai jam 17:00, kecuali hari rabu. Penerima telefon berbahasa Jepang. Silakan mengatakan
“Sodan no mendan no yoyaku wo sitai desu” (artinya: Saya ingin membuat perjanjian waktu
konsultasi ) ,dan waktu yang anda inginkan.
Confidentiality
Staf dapat menyimpan rahasia. Privasi Anda dilindungi.

Aktivitas untuk anak-anak keturunan asing.
Tempat bermain anak multi bangsa “Niko Niko”
Niko Niko merupakan tempat bermain bagi anak-anak keturunan asing. Di tempat ini anak- anak
bisa bermain dengan anak-anak lain yang seumur, atau mengikuti berbagai kegiatan
(menggambar, membaca buku bergambar dan lain lain). Orang tua anak bisa bermain dengan
anaknya, atau melakukan kegiatan yang diinginkan di ruang terpisah(misalnya: mengikuti
berbagai kegiatan dalam bahasa Jepang, bertegur sapa dengan orang tua lain atau volunteer,
membaca buku dan lain-lain).Bagi yang berminat, silahkan ajak anak anda untuk mengunjungi
kami.

Target : Anak-anak keturunan asing yang belum masuk SD dan orang tuanya
Waktu: Setiap hari Kamis 13：30～15：30／ Setiap hari Jum`at 10：30～12：00（Tutup pada
akhir dan awal tahun serta hari libur nasional）
Hubungi: Toyonaka Kokusai Koryu Kyokai (Pusat pergaulan antar bangsa Toyonaka ) 06-68434343
Gratis
Tempat: Lantai 6 Etre Toyonaka, Playroom 1
Bahasa Ibu Untuk Anak
Bahasa Ibu Untuk Anak – adalah tempat dimana anak-anak yang berakar Internasional bisa
belajar bahasa Ibunya dan kebudayaaan tanah asalnya.Disini anak-anak belajar membaca,
menulis, dan berbicara agar kominukasi mereka dengan orang tuanya bisa lebih baik. Selain itu
mereka bisa bergaul dengan anak-anak lain yang berlatar belakang Internasional.
Target: Anak-anak yang berlatar belakang Internasional.
(pendaftaran untuk kelas bahasa Cina, Portugis, dan Spanyol sudah dibuka)
Waktu: Dua kali sebulan setiap hari Minggu pada minggu ke dua dan ke empat jam 10:00 ～
12:00
Gratis
Tempat: Toyonaka International Center
Support Belajar Bahasa Jepang “Sun Place”
Anak-anak yang berlatar belakang Internasional, yang berminat belajar bahasa Jepang dan
yang menemui kesulitan belajar di sekolah, silahkan datang ke tempat ini, bergabung dengan
anak-anak lain untuk belajar bersama.
Target: Anak-anak yang berlatar belakang internasional
Waktu: Setiap hari Minggu 13;00～15:00 (kecuali Minggu pertama)
Tempat: Toyonaka International Center
Iuran:Gratis
“Toyonaka kodomo nihongo kyoshitsu”(Pelajaran bahasa Jepang untuk anak-anak)
Dalam program ini, kami akan membantu anak-anak untuk belajar bahasa Jepang supaya bisa
mengikuti pelajaran di sekolah. Guru bahasa Jepang dalam program ini pakar mengajar bahasa
Jepang untuk anak-anak.
Target: Anak-anak SD, atau SMP yang perlu belajar bahasa Jepang
日時：Waktu: Hari Senin dan hari Kamis 15：00～16：30 atau 16:30～18:00, Hari Sabtu 14：
00～16：00
Tempat: Toyonaka International Center
Iuran: Gratis
“Tabunka mini Toyonaka”(Festival multi budaya mini Toyonaka)
“Tabunka mini Toyonaka” adalah acara untuk anak-anak dimana mereka membuat kota seperti
yang mereka inginkan. Mereka membuat toko, bank, kantor walikota dan bekerja disitu dan
mendapatkan gaji yang dibayar dalam bentuk uang khusus mini Toyonaka (uang mainan).
Target: Anak-anak TK dan SD.
Tempat: binbang
“Omatsuri chikyu issyu kurabu”

Dalam program ini orang-orang asing dan volunteer akan mengajarkan budaya, bahasa dan
permainan multi bangsa.
Waktu: Satu bulan 1～3 kali (Tidak tertentu)
Target: Anak-anak SD dan SMP (Orang tua bisa ikut hadir)
“Uki uki Hanguru Koza” (Kelas Hangeul)
Dalam program ini bisa mempelajari budaya Korea melalui bahasa,permainan, masakan dan
lain lain.
Subjek: Anak-anak SD (Orang tua bisa ikut hadir)
Waktu: Satu bulan sekali
Tempat: Toyonaka International Center
～Sekarang diliburkan～

Informasi Lain
Di Toyonaka Kokusai Center, pada hari Jum`at ke 2 dan ke 4, pada jam 12:30～15:30 (kecuali
hari libur), dibuka “CC cafe”. Tersedia kopi, teh dan makanan kecil. Selain itu, disediakan
majalah, Koran, dan selebaran dalam berbagai bahasa. Internet disediakan untuk mencari
informasi pemahaman multikultural.(Sekali pakai sampai 20 menit) Jika ada yang kurang jelas,
bisa langsung ditanyakan pada staff.
1-1-1-601 kota Tamai, Toyonaka, Osaka（lantai 6, ETRE Toyonaka）Toyonaka International
Center
Telepon：06-6843-4343
(Tutup：Rabu, Akhir tahun dan Tahun Baru）

Akses menuju Toyonaka kokusai koryu center
Dekat dari stasiun Toyonaka, Hankyu line (11 menit naik kereta express dari Umeda)
Parkir mobil tersedia di lantai 3 bawah tanah.
Parkir sepeda dan sepeda motor tersedia di lantai 1.

