ポルトガル語版

O que é o Exame de
Certificação do Ensino
Médio?

Que vantagens
tenho com isso?

Quando e onde presto
o Exame?

Quem pode prestar
o Exame?

Exame de Certificação do Ensino Médio
Os aprovados no Exame obterão qualificação necessária para dar
continuidade no ensino superior ou técnico.
É possível obter empregos com melhores condições do que as oferecidas
aos graduados do ensino fundamental.
Datas dos exames: Agosto e Novembro (2 dias de provas)
Local: Nagoya etc (sujeito a alterações ocasionais)
Inscrições: adquira o Formulário de Inscrição
Distribuição para centros juvenis e outros locais da província.
(Início de abril até final de julho)

O exame é difícil…？

Cerca de 40% conseguem obter o Certificado de Conclusão e 90%
conseguem ser aprovados em, no mínimo, 1 matéria.

Para uma vida mais feliz e confortável!

Centro Juvenil
de Toyota
É uma instalação básica para
participação social dos jovens e
apoio à independência, grupos de
jovens e atividades de grupos de
jovens.

Aprovação no Exame de
Certificação do Ensino
Médio

0565-32-6296

PALC Toyota
Oferecemos consultas sobre
recusas escolares, bullying
etc. para jovens de até 19
anos e seus pais.

0565-31-1400

Tudo bem se você passar de 8 a 10 disciplinas.
Ao prestar de novo o Exame, dispensa-se fazer as provas das matérias já
aprovadas.
Não há necessidade de ser aprovado em todas as matérias num único
exame. Você pode ir prestando o exame de acordo com sua disponibilidade!
As provas são de múltipla escolha.

検索

高卒認定 愛知県

Para jovens entre 15 e 39 anos que
têm dificuldades, introduzimos um
balcão de consultas, paradeiro e apoio
ao trabalho, e a instituição
especializada mais adequada. Consulta
familiar também é fornecida.

Apresenta empregos aos maiores
de 15 anos, promove atividades
de treinamento profissional,
administra o Seguro Desemprego.

Aulas
gratuitas!
Irão ensinar as
matérias usando
uma linguagem
fácil!

Estação de Apoio à
Juventude Toyota City

Hello Work Toyota

Projeto de Suporte aos Jovens e Estrangeiros
Este Programa é conduzido por voluntários (estudantes universitários, exprofessores etc.) visando ajudar jovens e adultos com menos de 39 anos
que concluíram apenas o ensino fundamental e/ou que não conseguiram
concluir o ensino médio.

○Data e hora： Quartas e sextas, das 18h às 21h
Todos os meses no primeiro e terceiro sábados do mês das 13:30 às 16:30

○Conteúdo: Orientação e conselhos para os estudos
〇Local：Centro de Jovens 4º andar Sala de Reunião
〇Taxa：Gratuito

0565-31-1400 Projeto de Suporte 0565-33-1533
Centro de Assistência
Social Kamo Toyota
Consultoria para assuntos
envolvendo menores de 18
anos.

0565-33-2211
【Divisão de Desenvolvimento Infantil】

Centro Juvenil de Toyota
〒471-0034

Aichi-ken Toyota-shi Kozaka Honmachi 1-25
（Centro Industrial e Cultural - 1º andar）

aos Jovens e
Estrangeiros

0565-32-6296

Prefeitura de Toyota - Divisão de
Orientação sobre Assistência Social
Brindamos consultas sobre

Rede de Apoio à
Independência
Prefeitura de Toyota - Divisão
de Educação da Próxima
Geração

"problemas de bienestar" como la
pobreza de los niños y diversos
problemas de toda la familia.

0565-34-6791

Promove a maior integração dos jovens à sociedade,
provendo suporte e informação. Também atividades de

TEL0565-32-6296 FAX0565-32-6298

suporte aos Direitos da Criança e do Conselho Comunitário

e-mail youth@hm2.aitai.ne.jp
HP https://youth-toyota.com/

de Apoio aos Jovens.

※Administrado pela Fundação da cidade
de Toyota para a Promoção Cultural

0565-34-6630

