Edisi Agustus-September 2020

インドネシア語版

Tersedia dalam Bahasa Inggris, China, Korea, Spanyol. Portugis, Tagalog, Vietnam, Thailand, Indonesia
Nepal, dan Bahasa Jepang Sederhana
Dapat diakses di situs KIAN https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
Asosiasi Internasional Kawasaki
2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-0033
Tel:044-435-7000 Fax:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

Kelompok belajar dengan sedikit peserta. Terdapat kegiatan budaya di Jepang dan pencegahan bencana.
Term 2
Kelas Pagi
Hari : Selasa dan Jumat（9:50-11:50）
Periode：15 September - 4 Desember
Pertemuan：22 Kali
Biaya: 12.100 yen (tidak termasuk buku)
*Penitipan anak (gratis, usia 1thn ke atas)
Tempat: Pusat Internasional Kawasaki
Kontak: Asosiasi Internasional Kawasaki
Tel: 044-435-7000
Email : kiankawasaki@kian.or.jp

Term 2
Kelas Malam
Hari：Rabu（18:30-20:30）
Periode：2 September - 9 Desember
Pertemuan：15 Kali
Biaya: 8.250 yen (tidak termasuk buku）
*Tidak ada penitipan anak

Anda dapat meminimalisir dampak kerusakan bencana alam seperi
angin topan atau gempa bumi jika mempersiapkan diri anda. Pamflet
pencegahan bencana “Sonaeru Kawasaki” bisa anda dapatkan di setiap
kantor distrik (kuyakusho) di tempat anda tinggal. Tersedia informasi dalam
berbagai bahasa dengan mengakses laman Pemerintah Kota Kawasaki.
Silakan cek untuk mempersiapkan diri anda dalam kondisi darurat.
Selain itu, terdapat juga layanan pengiriman e-mail “Mail News Kawasaki”
dalam bahasa Jepang sederhana yang dikirimkan ke komputer atau ponsel
anda megenai peringatan dan pengumuman darurat ketika terjadi gempa.

Ketika menggunakan masker, suhu panas akan mudah terakumulasi di dalam tubuh dan
sulit untuk mendeteksi jika anda merasa haus. Ayo isi cairan tubuh anda dengan
mengkonsumsi larutan air garam, teh, atau minuman khusus untuk berolahraga!
Gejala Sengatan Panas

・Lengan dan otot terasa keram dan sakit pada otot
・Merasa lemah, pusing, mual dan sakit kepala
・Jantung berdebar lebih cepat dan wajah pucat

Sensus penduduk yang akan merekam jumlah penduduk
(termasuk

warga

asing),

usia,

dan

pekerjaan

akan

diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2020
Mulai dari bulan September, badan pemeriksa akan membagikan ID
dan kartu survey untuk menjawab secara online. Survey secara online akan tersedia dalam 7 bahasa
(Jepang, Inggris, Mandarin, Korea, Portugis, Spanyol, Vietnam). Silakan jawab secara online jika anda
mengerti salah satu dari bahasa tersebut. Harap informasikan ke kantor distrik tempat anda tinggal
(kuyakusho) jika anda tidak dapat menjawab secara online atau tidak dapat mengerti 7 bahasa tersebut.

Kami pastikan jawaban survey sensus anda tidak akan dapat dilihat oleh kantor imigrasi atau kepolisian.
Mohon kerja sama anda.
Kontak：Biro Statistik, Perencanaan dan Urusan Umum

Telepon：044-200-2070

Selama liburan musim panas, perusahaan bus kota menawarkan diskon untuk anak-anak.
Bus Kota Kawasaki: 1 hingga 16 Agustus

50 yen (100 yen untuk bus tengah malam)

Tokyu Bus: 18 Juli hingga 31 Agustus

50 yen

Rinko Bus: 20 Juli hingga 31 Agustus

1.000 yen (naik bus sepuasnya selama

periode ini; free-pass 1.000 yen akan dijual hingga 10 Agustus)

Silahkan konsultasikan permasalahan/pertanyaan anda kepada kami (Gratis)
* Konsultasi dalam bahasa Mandarin tersedia mulai hari Senin s/d Sabtu per 1 April 2020
* Sekarang, kami tidak melayani terjemahan
Jam Konsultasi (10:00-12:00, 13:00-16:00)
Bahasa
Hari

Telepon: 044 – 455 - 8811
Bahasa
Hari

Inggris

Senin - Sabtu

Mandarin

Senin - Sabtu

Portugis

Selasa, Jumat

Spanyol

Selasa, Rabu

Korea

Selasa, Kamis

Tagalog

Selasa, Rabu

Vietnam

Selasa, Jumat

Thailand

Senin, Selasa

Indonesia

Selasa, Rabu

Nepal

Selasa, Sabtu

Laman Pusat
Internsional Kawasaki

＊Konsultasi gratis dengan Spesialis Urusan Layanan Pemerintahan (dalam bahasa Jepang)
Tersedia penerjemah berbayar: perlu reservasi
Waktu：16 Agustus dan 20 September 2020 (Minggu), 14:00 – 16:00
＊ Harap hubungi lebih dulu karena mungkin ada penggantian jadwal untuk mencegah
penyebaran virus Korona
Tempat：Ruang Rapat Lantai 2, Pusat Internasional Kawasaki

