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

การบรรยายแนะนําการเข้าโรงเรียนประถมศึกษา
สําหรับเด็กและผู้ปกครองทีมาจากต่างประเทศ
ท่านมีปัญหาเกียวกับการเข้าโรงเรี ยนของบุตรหลานดังต่อไปนีหรื อมัย“โรงเรี ยนประถมศึกษาของญีปุ่ นเป็ น
อย่างไร? เราต้องเตรี ยมตัวอย่างไรก่อนเข้าเรี ยน? เพราะว่าไม่เข้าใจภาษาญีปุ่ นถึงแม้ว่าจะไปฟังการบรรยายแนะนําทีโรงเรี ยนก็ไม่เข้าใจอยูด่ ี..."
การบรรยายเกียวกับการเข้าโรงเรี ยนประถมนีจัดทําเพือผูป้ กครองชาวต่างชาติและเด็กๆทีมีความกังวลเกียวกับการเข้าศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาในประเทศญีปุ่ น อีกทังท่านยังสามารถสอบถามคําถามต่างๆเกียวกับการเข้าโรงเรี ยนประถมในการบรรยายนี ท่านสามารถชม
ชีวิตในโรงเรี ยนประถมของญีปุ่ นทางวีทีทศั น์พร้อมคู่มือ ซึงมีหลากหลายภาษารวมทังภาษาญีปุ่ นสําหรับชาวต่างชาติ นอกจากนีจะมีการ
อธิบายเกียวกับสิ งของทีต้องเตรี ยมก่อนเข้าศึกษาและมุมนิทรรศการเกียวกับอุปกรณ์การเรี ยนอีกด้วย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
【วันเวลา】 กุมภาพันธ์
(วันเสาร์) 13:30～16:00
ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสัมมนา
【สถานที】ห้องประชุมศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
*กรณีตอ้ งการล่ามหรื อผูด้ ูแลเด็กเล็กกรุ ณาแจ้งล่วงหน้【สอบถามข้
า
อมูลเพิมเติม สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ โทรศัพท์:044-435-7000
**************************************************************************************

งานประจําปี เมืองคาวาซากิครังที : วันที2 พฤศจิกายน
(วันเสาร์), 3 (อาทิตย์), 4 (จันทร์ / วันหยุดราชการ)
ขบวนพาเหรดจะจัดขึนในวันที 3 พฤศจิกายน (วันอาทิตย์)
เวลา：

: - : น.（ยกเลิกกรณี สภาพอากาศไม่อาํ นวย）

สถานที：สวนฟูจิมิ เขตคาวาซากิ
โดยการเดินเท้า: จากJR "สถานีคาวาซากิ (ทางออกทิศเหนือ) หรื อเคคิว "สถานี เคคิวคาวาซากิ" เดินประมาณ 15 นาที
โดยรถประจําทาง: จากสถานีรถประจําทางทางออกทิศตะวันออกของสถานี JR คาวาซากิลงป้าย“ ศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรม”
・สายรถประจําทางเมืองคาวาซากิ << คาวา 04,คาวา 05,คาวา 07, คาวา 10, คาวา 13, คาวา 15 （ชานชาลา 11-15)
・รถประจําทางสายพิเศษ

<<หมายเลข: คาวา 02 และ คาวา 03 >> (ชานชาลา 16, 17, 20)

รับสมัครผูเ้ ข้าร่ วม

การฝึ กอบรมศู นย์ช่วยเหลือภัยพิบัติหลากหลายภาษา
"ศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบตั ิหลากหลายภาษา"เป็ นการบริ การให้ขอ้ มูลในกรณี เกิดภัยพิบตั ิในหลายๆภาษาและให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติ
ในกรณีทีเกิดภัยพิบตั ิเช่นแผ่นดินไหวครังใหญ่ เนืองจากเรามีการบริ การให้ขอ้ มูลในหลายๆภาษาจึงสามารถสร้างความมันใจให้ทุกคนใน

ขอเชิญชาวต่ างชาติสมัครเข้ าร่ วมในการฝึ กอบรมในครังนี

กรณีทีเกิดภัยพิบตั ิ

วันและเวลา: วันอาทิตย์ที 8 ธันวาคม

/ 9:30 - 12:00 น

สถานที:ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
สอบถามเพิมเติม：แผนกทะบุนคะเคียวเซ (คุณวาตานาเบะ) โทรศัพท์.：044-435-7000
*************************************************************************************

กลับมาอีกครังในปี นี!การแสดงดอกไม้ไฟทีได้รับความนิยมมากทีสุ ดในญีปุ่ นและอันดับ 1 ในจังหวัดคานากาว่า
วันเสาร์ ที 5 ตุลาคม 2019 * ยกเลิกกรณี สภาพอากาศไม่อาํ นวย (ไม่มีการเลือน)
เวลา:18:00~19:00 น.
[จํานวนดอกไม้ ไฟ] ประมาณ 6,000 ดอก
สถานที:ทามะกะวะคะเซนจิค（
ิ ฟุตะโคะบาชิ-ไดซันเคฮิงโดโระ）
สถานทีจุดดอกไม้ไฟ: แม่นําทามากะวะ ซะวะ 2- โชเมะ เขตทาคะทสึ เมืองคาวาซากิ

【สอบถามเพิมเติม】
ซันคิวคอลคาวาซากิ โทรศัพท์.：044-200-3939
องค์กร / กลุ่มผูส้ นับสนุน : สมาคมการท่องเทียวเมืองคาวาซากิ คลิกทีนีเพือดูรายละเอียดเพิมเติม
โทรศัพท์：044-544-8229
https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_103697.html
*************************************************************************************

[หน่ วยบริการให้ คําปรึกษาสําหรับชาวต่างชาติ ศูนย์ นานาชาติเมืองคาวาซากิ]
กรุ ณาติดต่อเราหากท่านต้องการสอบถามในเรื องต่าง ๆ หรื อต้องการความช่วยเหลือ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)
★ โปรดทราบหลังจากเดือนสิ งหาคมนีเป็ นต้นไป ทางศูนย์ขอยกเลิกการให้ บริการแปลเอกสาร
・เวลาทําการ (１０：００-１２：００น.และ１３：００-１６：００น.） ・สายตรงถึงผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ０４４－４５５－８８１１

ภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาเกาหลี
ภาษาเวียดนาม
ภาษาอินโดนี เซีย

วันทําการ
วันจันทร์ถึงวันเสาร์
วันอังคาร,วันศุกร์
วันอังคาร,วันพฤหัส
วันอังคาร,วันศุกร์
วันอังคาร,วันพุธ

ภาษา
ภาษาจีน
ภาษาสเปน
ภาษาตากาล็อก
ภาษาไทย
ภาษาเนปาล

วันทําการ
วันอังคาร,วันพุธ,วันศุกร์
วันอังคาร,วันพุธ
วันอังคาร,วันพุธ
วันจันทร์,วันอังคาร
วันอังคาร,วันเสาร์

* การบริการให้ คําปรึกษาโดยผู้เชียวชาญพิเศษ (สามารถรับคําปรึกษาเป็ นภาษาญีปุ่ นได้เท่านัน ถ้าต้องการล่ามจะต้องติดต่อล่วงหน้ าและอาจมีค่าใช้ จ่ายในส่ วนนี)
・วันทีและเวลา: วันอาทิตย์ที 20 ตุลาคม วันอาทิตย์ที 17 พฤศจิกายน 14:00 - 16:00 น
・สถานที: ห้องประชุมสมาคมชัน 2 ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

