
Informações em língua estrangeira da Província de Tochigi 

  

Departamento Seção Nome Idioma Conteúdo publicado 

Política 

 Geral 

Seção de 

Política Geral 

Website das Olimpíadas de Tokio ,Jogos Paraolímpicos etc e  atrações em 

locais de acampamento 

http://www.pregames-trainingcamps-tochigi.jp/ 
 

Inglês 

Divulgação dos campos de 

pré-treinamento para  

competidores oficiais 

estrangeiros interessados 

e informações das instalações 

de competição e acomodações 

da Província de Tochigi 

Página oficial da marca Tochigi  (VERY GOOD LOCAL TOCHIGI) 

https://verygoodlocal-tochigi.jp/en/  
Inglês 

Apresentação dos atrativos da 

Província de Tochigi 

Vida civil 

Seção de  

Relações 

Públicas 

Página oficial da Província de Tochigi de tradução 

 automática 

Inglês 

Chinês 

(tradiocional  

e simplificado) 

Coreano 

Francês 

Português 

Espanhol 

A página oficial da Província 

de Tochigi oferece a função de tradução 

automática das 

informações 

(Página incial do site de tradução automática) 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/english/foreignlanguage.html  

Museu de Arte da  

Província de Tochigi  

Pagina oficial do Museu de Arte da Província de Tochigi 
Uma parte em inglês 

Chinê(tradiocional e 

simplificado) 

Coreano 

Visão geral da exposição do Museu de Arte 

da Província de Tochigi com apresentação e 

comentários dos principais trabalhos. 
http://www.art.pref.tochigi.lg.jp/ 

Museu da  

Província de Tochigi  

Página oficial do Museu da Província de Tochigi 

Inglês 

Visão geral do conteúdo da exposição do 

Museu da  

Província de Tochigi 
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/   

http://www.pregames-trainingcamps-tochigi.jp/
https://verygoodlocal-tochigi.jp/en/
http://www.pref.tochigi.lg.jp/english/foreignlanguage.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/english/foreignlanguage.html
http://www.art.pref.tochigi.lg.jp/
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/


 

Indústria, Trabalho e 

Turismo 

Seção  

Internacional 

Website que apresenta a Província em língua estrangeira inglês 

Chinês 

Francês 

Coreano 

Português 

Espanhol 

Apresentação geral da 

Indústria, Natureza e  

Turismo da Privíncia de  

Tochigi 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/english/foreignlanguage.html 

Site de apoio ao estudante estrangeiro 

 「THE SECOND HOMETOWN TOCHIGI」 

 

http://ryugakusei.tochigi.jp/ 

Inglês  

Chinês 

Português 

Espanhol 

Informações de eventos para estudantes 

estrangeiros, voluntariado, trabalho e etc 

Website com fornecimento de informações relacionadas à vida cotidiana em 

línguas estrangeiras 

※Elaborado pela  Associação Internacional de Tochigi(TIA) 

Inglês 

Chinês 

Português 

Espanhol 

Visão geral de vários sistemas necessários 

para a vida dos estrangeiros,balcões de 

consulta da Província de Tochigi na  

língua estrangeira e lista de cursos de 

japonês para estrangeiros e etc 
http://tia21.or.jp/index.html 

Professores voluntários de curso de japonês 

※※Elaborado pela Associação Internacional de Tochigi(TIA) 

Inglês  

Chinês 

Coreano 

Português 

Espanhol 

Francês 

Site informativo para quem deseja ensinar e 

já ensina  

japonês como voluntário para estrangeiros 

(Inglês) http://tia21.or.jp/nihongo/english/index.html(Chinês) 

http://tia21.or.jp/nihongo/chinese/index.html(Coreano) 

http://tia21.or.jp/nihongo/korean/index.html(Português) 

http://tia21.or.jp/nihongo/portuguese/index.html(Espanhol) 

http://tia21.or.jp/nihongo/espanol/index.html(Francês) 

http://tia21.or.jp/nihongo/french/index.html 

Site informativo do Parque Industrial Inglês 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/english/foreignlanguage.html
http://tia21.or.jp/index.html


http://www.pref.tochigi.lg.jp/kogyo/english/index.html 

Informações sobre parques industriais para 

empresas estrangeiras 

Fundação 

 Pública Associação 

de Turismo e Produtos 

locais 

Tochigi Tabi Net 

Inglês       Chinês 

(tradicional e simplificado）         

Coreano       Tailandês 

Francês 

Informações turísticas da  

Província de Tochigi 

（Seção de 

 Intecâmbio de 

Turismo） 

(Inglês) http://travel.tochigiji.or.jp/en 

(Chinês simplificado) http://travel.tochigiji.or.jp/zh_CN/ 

(Chinês tradicional) http://travel.tochigiji.or.jp/zh_TW/ 

(Coreano) http://travel.tochigiji.or.jp/ko/                                   

(Tailandês) http://travel.tochigiji.or.jp/th/ 

（Francês）https://travel.tochigiji.or.jp/fr/      

Indústria, Trabalho e 

Turismo 

Seção de Promoção 

Industrial 

Artesanato tradicional de Tochigi 

InglêsChinês(tradicional e 

simplificado)         

Coreano 

FrancêsPortuguêsEspanhol 

Apresentação do artesanato tradicional 

(inglês)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/en/index.html 

(Chinês tradioconal)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/sch/index.html 

(Chinês simplificado)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/och/index.html 

(Coreano)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/kr/index.html                                   

(Francês)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/fr/index.html 

(Português）  http://tochigi-dentoukougeihin.info/po/index.html 

(Espanhol)  http://tochigi-dentoukougeihin.info/esp/index.html 

http://www.pref.tochigi.jp/kogyo/english/index.html


Política  

Agrícola 

Associação de 

Marketing de 

produtos 

agrícolas de Tochigi 

（Divisão de 

Distribuição 

econômica） 

Karada ni Tochigi .Página da web da Associação de 

Marketing de Produtos Agrícolas 

Site para celular (inglês) 

http://tochigipower.com/mobile_en/ 

Site para celular(Chinês・chinês tradicional) 

http://tochigipower.com/mobile_zh/ 

Inglês 

Chinês 

(chinês tradicional) 

Apresentação de produtos 

 agrícolas de Tochigi 

Divisão de  

Promoção Rural 

Home page Tochigi Strawberry Kingdom 

http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/strawberry-kingdom-tochigi/ 

Inglês  

Chinês 

(tradiocional・simplificado) 

Tailandês 

Apresentação sobre o Strawberry 

KingdomTochigi, 

variedades do morango como o Skyberry 

desenvolvido por esta Província, e 

informações de turismo em pomar de 

morango 

Indústria 
Seção de Manutenção 

Regional 

Website do Departamento Industrial e Centros Industriais da Província de 

Tochigi  

(Inglês)Página para download do panfleto  

（Inglês）http://tochigi-kigyoukyoku.com/leaflet.html         

Inglês 

Panfleto em inglês direcionado  

a Indústrias estrangeiras dos Centros 

Industriais 

 Policia Central  

Seção de 

Relações 

Públicas e consultas 

Home page da Organização da Políca Provincial em língua estrangeira  

Inglês 

Apresentação da Organização da Polícia 

Provincia por cada 

seção http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/syoukai/e-bumon.html 

Divisão de 

 Assuntos  

Criminais 

Site com Guia para vítimas de crimes, em línguas estrangeiras 

(inglês) 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/hanzaihigai/tebiki_en.pdf  

(Chinês) 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/hanzaihigai/tebiki_ch.pdf  

Inglês         Chinês 

Apresentar às vítimas de  

crimes e suas famílias como 

 proceder com as investigações, 

 julgamentos e procedimentos até que o 

criminoso seja punido. 

http://www.pref.tochigi.jp/keisatu/syoukai/e-bumon.html


Divisão de 

orientação  

de tráfego 

Home page com Guia para vítimas de acidentes de trânsito em língua 

estrangeira 

 

（inglês）http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/hanzaihigai/jiko_en.pdf 

（Chinês） http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/hanzaihigai/jiko_ch.pdf 

Inglês         Chinês 

Para as pessoas afetadas por  

acidentes de trânsito e suas famílias, 

apresentaremos como proceder com 

investigações, julgamentos e procedimentos  

até que o criminoso seja punido. 

Conselho de  

Educação 
Divisão de Bem Estar 

Catálogo de orientação e administração de vida escolar（Para doenças 

alérgicas）em línguas estrangeiras 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m09/education/gakkoukyouiku/shidoushiryou/k

anrishidouhyo.html 

Espanhol 

Português 

Chinês 

Tagalo 

Publicação do catálogo de  

orientação e administração de vida escolar

（Para doenças  

alérgicas） 
     

     

     

     

     

     

     

 


