
Para toda pessoa com
  uma pergunta,

existe outra com
uma resposta!

um app muito simples.

Para os estrangeiros que moram no Japão,

a vida é repleta de experiências novas.
Se todos disponibilizassem e compartilhassem os seus conhecimentos
com outras pessoas,  o Japão não seria um lugar mais amistoso?
Acreditamos que sim.
Por isso criamos este app, para oferecer uma solução baseada em

um modelo sustentável.

Neste exato momento,
 a sociedade japonesa pode não ser o lugar mais amistoso para os estrangeiros.

No entanto, há muitas pessoas interessadas em morar no Japão -
 Gostaríamos de encorajar essa atitude. 

A vida no Japão nem sempre é fácil e os problemas são variados.
Queremos que as pessoas conversem sobre isto:
quem, quando, onde e quais são as dificuldades.

 Aqui você pode consultar gratuitamente
outros usuários sobre qualquer coisa. 

Não precisa ter vergonha - basta postar uma pergunta ou comentar.
 Haverá muitas pessoas para ajudá-lo e muitas se beneficiarão dos comentários feitos.

Juntos, podemos superar os obstáculos,
não importando a nacionalidade, o gênero ou a idade. 

Se uma pessoa precisar de um conselho, é isto que ela terá. 

Uma pessoa ajuda outra neste exato momento. 
É o tipo de ambiente que queremos encorajar. 
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Fazendo perguntas

Postando respostas

Gerenciando respostas

Ganhando pontos

Você tem uma pergunta? Pergunte à vontade!
Sinta-se à vontade para usar qualquer idioma desejado.
Contudo, as perguntas em japonês podem receber mais 
respostas.
Se você tem problemas para se expressar escrevendo, basta fazer 
um vídeo ou gravar um áudio.
Ou considere se expressar com uma imagem!

Se uma pessoa precisa de ajuda, por que não seguir em 
frente e postar uma resposta rápida?
Qualquer idioma é bem-vindo e se você está confiante de 
que pode responder em outro idioma, é ainda melhor!
Adicione conteúdo de mídia, como fotos, áudio ou vídeo 
para tornar suas respostas ainda mais fáceis de entender.

Você será notificado quando alguém comentar sua 
pergunta.
Se tiver problemas para entender o idioma da resposta de 
alguém, pressione e segure para acessar uma ferramenta de 
tradução.
Não se esqueça de curtir os comentários e escolha a melhor 
resposta para mostrar respeito.
Adicione perguntas aos favoritos para salvá-las.

Neste app, você ganhará pontos por várias atividades.
Ganhe pontos suficiente e subirá na classificação em 
pouco tempo!
A classificação do usuário mostrará o quanto são 
confiáveis.


