Kagoshima,
tempat yang
mudah untuk
bekerja dan
ditinggali.

interaksi aktif antar komunitas

Kami bekerja untuk menciptakan
lingkungan di mana sumber daya
manusia asing dapat bekerja dan
hidup dengan tenang.

Selain itu, untuk orang asing yang ingin berkonsultasi, kami
menawarkan konsultasi dalam berbagai bahasa termasuk Bahasa
Inggris dan Indonesia.

Di Kagoshima ada toko yang menjual makanan
halal. Untuk penganut agama Islam bisa
mendapatkan bahan makanan yang halal tanpa
harus khawatir.

Pemerintahan dan perusahaan yang ada di Prefektur Kagoshima
menawarkan pengalaman bagi orang asing untuk merasakan
budaya Jepang, dan ada banyak interaksi antara wilayah tersebut
dengan orang asing.

RAJPOOT HALAL FOODS & SPICES
84-18 Masago kota Kagoshima
gedung mori 1F
Jam operasi 11：00 〜 20：00
Libur : Minggu・Tanggal merah

Pembentukan konsultasi umum untuk orang asing
Pusat Pertukaran Prefektur Kagoshima lantai 1
(di dalam Plaza Pertukaran Internasional)
Di prefektur Kagoshima, terdapat tempat konsultasi multibahasa supaya
orang asing yang tinggal di Kagoshima dapat dengan cepat mendapatkan
informasi yang tepat, dan dapat berkonsultasi mengenai kehidupan seperti
status tempat tinggal, pekerjaan, perawatan medis, kesejahteraan, melahirkan
/ membesarkan anak, dan pendidikan anak.
Ｑ．Tolong beritahu bagaimana untuk berkonsultasi.
Ａ．Anda dapat berkonsultasi melalui telepon atau langsung datang ke
konter. Kami juga dapat memberikan konsultasi dalam bahasa
Indonesia, jadi jangan ragu untuk menghubungi kami mengenai status
tempat tinggal Anda, pekerjaan, atau masalah tentang kehidupan Anda.
Konsultasi lewat telfon

Ada banyak interaksi dengan
masyarakat lokal, seperti
menghadiri upacara
kedewasaan dan Keirokai.

Anda juga memiliki
kesempatan untuk merasakan
budaya Jepang, seperti
mengenakan kimono dan
membuat kue beras.

Ada juga kelas sepeda
di mana Anda dapat
mempelajari peraturan
lalu lintas di Jepang.

Orang- orang di Kagoshima
ramah, selalu membalas salam
dengan senyum, sehingga
komunikasi sangat mudah
dilakukan.

Penjelasan dari orang Indonesia yang bekerja di Kagoshima
mengenai :

“Kagoshima adalah tempat yang
mudah untuk bekerja”

LYDIA NADONDA
SIAHAAN

“Kagoshima adalah tempat yang
mudah ditinggali”

Karena Kagoshima jika
dibandingkan dengan kota besar
biaya hidupnya rendah, sangat
mudah untuk tinggal disini.

I NYOMAN OGI
SAPUTRA
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Alam di Kagoshima mirip
seperti di Bali, jadi mudah
untuk saya menyesuaikan
diri disini.

SANG NYOMAN PUJA
ASTAWA

konsiltasi di konter

Bahasa
Indonesia

Makanan di Kagoshima enak,
terutama ubi yang manis dan
montok. Saya sangat
menyukainya.

NI KETUT RAHAYUNI

Kagoshima memiliki bunga sakura
dan dedaunan musim gugur yang
indah, dan disini saya dapat
menikmati pemandangan yang
indah berdasarkan musimnya.

NI NENGAH NIK ARTIWI
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