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*************************************************************************************

Pemberitahuan Pembatalan/Penangguhan Acara

１． International Festival di Kawasaki ２０２０
International Ferstival yang diadakan tiap tahun, yang seharusnya akan diadakan pada tanggal 5
Juli tahun ini, akan dibatalkan sehubungan untuk mencegah penyebaran virus corona. Silakan
nantikan kehadiran acara ini tahun depan.

２． Acara Pertukaran Budaya “Masakan Polandia
Acara pertukaran budaya “Masakan Polandia” yang akan diadakan pada tanggal 6 Juni akan
ditangguhkan hingga waktu yang akan ditentukan, untuk mencegah penyebaran virus corona.
**********************************************************************************************

Informasi tentang Infeksi Virus Corona

Bagi Warga Asing yang Bekerja di Perusahaan
Ketika efek virus corona memperburuk manajemen perusahaan, pekerja asing tidak
boleh diperlakukan lebih buruk daripada pekerja Jepang, semata-mata karena mereka
orang asing.
1.
2.
3.
4.

Saat perusahaan meliburkan karyawan karena kondisi perusahaan, tunjangan cuti harus dibayarkan
oleh perusahaan, baik kepada pekerja asing maupun pekerja Jepang.
Ketika Anda terpaksa harus libur dari perusahaan karena sekolah anak Anda ditutup, Anda dapat
menggunakan cuti tahunan yang dibayar seperti halnya pekerja Jepang
Subsidi yang dibayarkan negara kepada perusahaan untuk melindungi pekerjaan pekerja dapat
digunakan untuk pekerja asing maupun pekerja Jepang.
Perusahaan tidak dapat memaksa pekerja asing untuk berhenti. Jika sebuah perusahaan ingin
memecat pekerja asing, harus mengikuti aturan yang sama dengan pekerja Jepang.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi di bawah ini
⚫

Pusat Internasional Kawasaki

Tel: 044-455-8811

E-mail soudan39@kian.or.jp

⚫

Nomer konsultasi bagi pekerja asing (terdapat dalam 8 bahasa lain selain bahasa Jepang)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

Layanan Informasi Umum Kantor Distrik Kawasaki
Tersedia dalam Bahasa Inggris dan Mandarin
Mulai 1 April, layanan informasi umum Kantor Distrik Kawasaki tersedia dalam bahasa Inggris dan Mandarin.
Tempat: Layanan informasi umum Kantor Distrik Kawasaki, lantai 1
Hari dan Bahasa:
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Waktu（8：30－17：15） Senin
Bahasa Inggris
●
●
●
●
Bahasa Mandarin
●
●
●
* Terdapat hari dimana tidak tersedia layanan dalam bahasa Inggris atau Mandarin.
* Untuk bahasa selain bahasa Inggris dan Mandarin, kami akan menggunakan "aplikasi terjemahan" dan
"tablet yang menghubungkan ke layanan konsultasi Asosiasi Internasional Kawasaki untuk orang asing".
Isi layanan:
a. Informasi tentang layanan kantor distrik dan bagian-bagiannya
b. Konsultasi sederhana tentang informasi keseharian dan kehidupan umum seperti
prosedur administrasi
* Panduan panel sentuh tentang informasi panduan direktori gedung sekarang
ditampilkan dalam 6 bahasa
（Informasi lebih lanjut）Divisi Promosi Umum Departemen Pengembangan Kota Kantor Distrik Kawasaki
Tel.044－201-3123
Fax:044-201-3209
**********************************************************************************************

Terakoya untuk Anak-anak Asing
Pusat pertukaran budaya adalah tempat di komunitas untuk anak-anak yang mengalami kesulitan
mengikuti pelajaran sekolah karena mereka tidak mengerti bahasa Jepang dengan baik. Terakoya untuk
anak-anak asing ini adalah tempat untuk belajar dan tenang untuk membantu meningkatkan kemampuan
bahasa Jepang dan akademik.
Tempat：Pusat Internasional Kawasaki, di ruang rapat dll
Pembimbing：Relawan Terakoya bagi anak asing, Pusat Internasional Kawasaki
Pendaftaran dan informasi：Pusat Internasional Kawasaki Tel:044-435－7000／Fax:044－435-7010
* Saat ini sedang libur untuk mencegah penyebaran virus corona. Silahkan hubungi kami untuk mengetahui
kapan diadakannya kembali
**************************************************************************************************

Layanan Konseling bagi Orang Asing di Pusat Internasional Kawasaki
Silahkan menghubungi kami bila Anda mempunyai pertanyaan (gratis)

* Konsultasi dalam bahasa Mandarin tersedia mulai hari Senin hingga Sabtu
* Sekarang, kami tidak melayani terjemahan.
Jam Konsultasi (10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00)
Bahasa
Hari
Inggris
Senin - Sabtu
Portugis
Selasa, Jumat
Korea
Selasa, Kamis
Vietnam
Selasa, Jumat
Indonesia
Selasa, Rabu

Telpon: 044 – 455 - 8811
Bahasa
Hari
Mandarin
Senin - Sabtu
Spanyol
Selasa, Rabu
Tagalog
Selasa, Rabu
Thailand
Senin, Selasa
Nepal
Selasa, Sabtu

Konsultasi gratis dengan badan spesialis bersertifikasi (dalam Bahasa Jepang)
Tersedia penerjemah: perlu reservasi & biaya
Waktu: 21 Juni dan 19 Juli 2020 (Minggu), pukul 14:00 – 16:00
* Harap hubungi sebelumnya karena mungkin ada perubahan untuk mencegah penularan virus corona
Tempat: Ruang Rapat lt.2, Pusat Internasional Kawasaki

