PEDIDO AOS FAMILIARES

(1) Aprender o japonês
Nas escolas de Japâo as aulas são em japonês,por isso é importante aprender o idioma rapidamente.
Para os que ainda não sabem o japonês algumas escolas têm a Sala Internacional,onde tem
professor encarregado de ensino do japonês
É usando o idioma aprendido,aumentar o círculo de amizades.
Nos casos de escolas com Sala Internacianal exeste o risco das relações de amizade ficarem restritas
aos conterrâneus e conseqüente mente não havendo progresso no aprendizado doidioma. Por isso é
muito importante ter em mente a importãncia de aprender e procular usar o japonês para um
progresso mais rápido,aumentar o círculo de amizades e uma vida escolar mais agradável.
No início em que não entende nada nas aulas, procurar observar os colegas e os professores.Aos
poucos passará a entender. É importante interessar e procurar participar ativamente.
Algum tempo após entrar na escola,é comun ouvir " Não entendo nada, não quero mais ir para a
escola."
Nessas horas evitar consolar com frases tipo "Agüenta um pouco pois logoentaremos voltando
para o Brasil" pois é paliativo. Procure incentivar dizendo, "Os pais tambèm estão sofrendo em
trabalho que não estão acostuma dos,mas estão esforçando,então vamos lutar juntos ." O apito da
família é o mais importante.
(2) Nâo desistir da escola.
Não é facil aprender numa escola sem saber idioma.
"A escola de Japão é rigorosa.Não tem graça."

Não dá para entender as aulas. De qualquer forma,

não vaiser possível seguir o colegial.
Se achar assim, perde o interesse pelos estudos, e não vão mais para a escola. Nas são raros casos
assim. Sabemos que é dificil, mas não é desistindo da escola que os problemas vão se resolver.
Há caso em que o aluno parou de ir para a escola ficou vagueando por aí,fez más companhias e teve
problemas com a polícia.
No Japão a escola é obrigatória até os 15 anos, e os alunos não podem

abandonar a escola, e

trabalhar. Ate os quinze anos é concidarado idade escolar Independente da nacionalidade devemos
procular desempenhar nos estudos,sem desistir.facilmente.Para o

futuro das crianças,é muito

importante a formação escolar, qualquer que seja o país .E o apoio dos pais é indispensável.
Mesmo que o retorno previsto ao país seja de pouco tempo, como o futuro é
incerto pois quanto mais estudar,melhores serão as condições de se empregar.
E caso deseje prosseguir os estudos no japão (colegial universidade),é necessário o diploma do
ginásio.

