Seleções de ASHIKAGA-MI (Boletim Municipal) № 287
1 de março de 2019

〇 Venda de Men por “Ashikaga Sano Men Kaidō” ;
〇 Stage Show (Execução, Dança etc.);
〇 Sorteio por Compras (por cada compra de ¥ 500: 1

bilhete; 1 sorteio: 2 bilhetes; quantidade límite:
2.000 bilhetes);

Campanha de Primavera de

〇 Aulas de Experimentação

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

※ Recepção (nesse dia) por “Ordem de chegada”

1 ~ 7 de março

◆ Contato com bezerras (10:00, 11:00, 12:00); 10

grupos por vez.
◆ Ordenhar (espremer a teta para tirar leite)

com maquete de vaca (9:00 ~. 80 pessoas)

No dia 1 de março, ao meio-dia, soará a sirena

※

◆ Fabricação de cadeira de madeira pelo Pai

durante 15 segundos.

(Mãe) Filho/a (9:00 ~, 30 pessoas, ¥ 300,);

◆ 7 pontos para evitar incêndios de vivendas:

◆ “Yose Ue” para alunos primários (10:30 ~,

13:00 ~, 40 alunos por vez, ¥ 100)
◆ Fabricação de Manteiga (11:00 ~, 50 pessoas,

(1) sacar o lixo na manhã do recolhimento;
(2) não deixar inflamáveis perto da casa;

¥ 200,);
◆ Preparação de Onigiri (Bolinhos de Arroz)

(3) fechar a chave o depósito;
(4) iluminar os rededores da casa;

(11:50 ~, 50 pessoas);

(5) não deixar o carro na rua;

Departamento de Agricultura
☎ 0284-20-2161

(6) meter a roupa secada fora da casa;
(7) cumprimentar e colaborar com os vizinhos.

Departamento de Prevenção
da Central de Bombeiros
☎ 0284-41-3199

CENTRO DE SAÚDE
Mudará-se no dia
1 de abril

FESTIVAL DE AGRI-SILVICULTURA
Novo Endereço: 〒 326-0808

de Ashikaga

Ashikaga Shi Honjō 3 Chōme 2022-1

16 de março

(dentro do) COLÉGIO MÉDICO DE ASHIKAGA
Novos Telefones:

Hora : 9:00 ~ 15:00
Local : Ashikaga Flower Park
※

Entrada gratuita / Realizará-se ainda com chuva

☎ 0284-22-4511

Exame de Saúde

☎ 0284-22-4512

Smart Wellness City

☎ 0284-22-4513

Orientação da Saúde

☎ 0284-22-4514

Apoio da Puericultura

Programa:
Departamento de Fortalecimento da Saúde
〇 Venda de “Produtos Agrícolas Elaborados” de A-

☎ 0284-40-3113

shikaga;

Ashikaga Shi Honjō 3-2145

Fax 0284-21-7050

Ashikaga Shi Shimin Seikatsu Ka

Tel. (0284) 20-2154

Fax (0284) 21-7266

E-mail kokusai@city.ashikaga.lg.jp

