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โทรศัพท์::044-435-7000 แฟกซ์:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

เรียนเป็ นกลุ่มย่ อย มีกิจกรรมต่ างๆเกีย่ วกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมทั้งการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการป้ องกันภัยพิบัติในภูมิภาค
หล ักสูตรช่วงเชา้ ภาคการศึกษาที่ 2
วัน : อังคารและศุกร์ （9: 50น -11: 50น）
ระยะเวลา：15 กันยายนถึง4 ธันวาคม
จานวนครัง้ ：22ครัง้
ค่าธรรมเนียม:12,100เยน（ค่าหนังสือต่างหาก）
※ดูแลเด็กเล็กฟรี อายุ1 ปี ขึน
้ ไป

หล ักสูตรกลางคืนภาคการศึกษาที่ 2
วัน：พุธ（18:30 น- 20:30 น）
ระยะเวลา：2 กันยายนถึง9 ธันวาคม
จานวนครัง้ ：15ครัง้
ค่าธรรมเนียม:8,250เยน（ค่าหนังสือต่างหาก）
※ไม่ มีบริการดูแลเด็ก

สถานที:่ ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
ติดต่อสอบถาม：สมาคมนานาชาติคาวาซากิ
โทรศัพท์::044-435-7000
อีเมล: kiankawasaki@kian.or.jp

เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่ นไต้ ฝุ่นหรื อแผ่ นดินไหวขนาดใหญ่ ท่านสามารถลด
ความเสียหายได้หากท่านมีการเตรียมความพร้ อมในการรับมือสถานการณ์ ที่เกิดขึน้
เมืองคาวาซากิได้จัดทาแผ่นพับ “เตรียมความพร้ อม คาวาซากิ” ไว้ที่สานักงานเขต
ทุกแห่ ง อีกทั้งท่ านสามารถดูข้อมูลในภาษาอื่นๆได้จากโฮมเพจของเมืองคาวาซากิ
การตรวจสอบในกรณีฉุกเฉินนั้น มีบริการที่เรียกว่า "จดหมายข่าวคาวาซากิ"
ที่ช่วยให้ ท่านสามารถรับข้ อมูลต่ างๆเช่ นสิ่ งที่ต้องระวังเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
และการแจ้ งเตือนฉุกเฉินด้ วยอีเมลที่เป็ นภาษาญี่ปนอย่
ุ่ างง่ ายทั้งบนพีซีหรื อโทรศัพท์มือถือ
ของท่าน จาเป็ นต้องลงทะเบียนล่วงหน้ า!
จ

ขณะสวมหน ้ากากจะทาให ้ความร ้อนในร่างกายเพิม
่ ขึน
้ ได ้ง่ายและยากต่อการสังเกตเห็นจากการ
กระหายน้ า ดังนัน
้ เราจึงควรจิบน้ าหรือเครือ
่ งดืม
่ เช่นน้ าเกลือแร่ชาเครือ
่ งดืม
่ สปอร์ตดริง้ ค์บอ
่ ยๆ

อาการที่คาดว่าเป็ นหวัดแดด

้ แขนขา
・กระตุกเกร็งและปวดเมือ
่ ยกล้ามเนือ
・อ่อนเพลีย วิงเวียน คลืน
่ ไส ้ ปวดศีรษะ
・ห ัวใจเต้นเร็ว หน้าซีด
・เดินโซเซ ไม่สามารถทรงต ัวได้ เป็นต้น

【ขอความร่ วมมือในการสารวจสามะโนประชากร】ในวันที่ 1 ตุลาคมจะมีการสารวจสามะโนประชากรแห่ งชาติ

ประชาชนทุกคน (รวมถึงชาวต่ างชาติ) ที่อาศัยอยู่ในญี่ปนุ่ เพื่อตรวจสอบเกีย่ วกับจานวนคนอายุการทางานและอื่น ๆ
ช่วงเดือนกันยายนนักวิจัยจะส่ง ID ทีใ่ ช ้ในการตอบกลับทางอินเทอร์เน็ตและ
แบบสารวจไปยังบ ้านของท่าน หากท่านสามารถตอบแบบสารวจผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต (มี 7 ภาษาให ้เลือกใช ้: ญีป
่ น
ุ่ อังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส
สเปน เวียดนาม) โปรดตอบกลับทางอินเทอร์เน็ต กรณีทา่ นไม่สามารถตอบ
กลับทางอินเทอร์เน็ต อีกทัง้ ไม่สามารถตอบกลับเพราะใช ้ภาษาทีน
่ อกเหนือ
จาก7 ภาษานี้

กรุณาแจ ้งไปยังสานั กงานเขตของท่าน

การตอบแบบสารวจสามะโนประชากรจะไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องกับเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองหรือตารวจ ขอขอบคุณในความร่วมมือ

สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม: สานักงานวางแผนกิจการทั่วไปเมืองคาวาซากิแผนกข ้อมูลสถิต ิ โทรศัพท์: 044-200-2070

【ในช่วงวันหยุดฤดูร ้อน บริษัทรถประจาทางในเมืองจัดให ้มีสว่ นลดพิเศษสาหรับเด็ก
รถประจาทางเมืองคาวาซากิ: ตัง้ แต่วันที่ 1 สิงหาคมถึง 16สิงหาคม ค่าโดยสาร 50 เยน
(100 เยนสาหรับรถประจาทางรอบดึก)
รถประจาทางโตคิว : ตัง้ แต่วันที่ 18 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม

ค่าโดยสาร 50 เยน

รถประจาทาง รินโคะ: ตัง้ แต่วันที่ 20 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม ค่าโดยสาร 1,000 เยนสาหรับการโดยสารแบบไม่จากัดเทีย
่ ว
(ตั๋วโดยสารฟรีพาส1,000 เยนจะจาหน่ายจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม)

โปรดติดต่ อเราหากท่ านมีข้อสอบถามใด ๆหรื อต้ องการความช่ วยเหลือ (ไม่ เสี ยค่าใช้ จ่าย)
ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายนสามารถปรึกษาเป็ นภาษาจีนได้ ต้งั แต่ วันจันทร์ ถึงวันเสาร์
★ โปรดทราบทางศูนย์ ได้ ยกเลิกบริการแปลเอกสารแล้ ว ขออภัยในความไม่ สะดวก
・เวลาทาการ (10 :00น.-12:00น.และ 13:00 น.-16:00 น.)
・สายตรงถึงผูใ้ ห้คาปรึ กษา 044-455-8811
★

ภาษา

วันทาการ

ภาษา

วันทาการ

ภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ถึงวันเสาร์

ภาษาจีน

วันจันทร์ถึงวันเสาร์

ภาษาโปรตุเกส

วันอังคาร･วันศุกร์

ภาษาสเปน

วันอังคาร･วันพุธ

ภาษาเกาหลี

วันอังคาร･วันพฤหัส

ภาษาตากาล็อก

วันอังคาร･วันพุธ

ภาษาเวียดนาม

วันอังคาร･วันศุกร์

ภาษาไทย

วันจันทร์･วันอังคาร

ภาษาอินโดนีเซีย

วันอังคาร･วันพุธ

ภาษาเนปาล

วันอังคาร･วันเสาร์

โฮมเพจศูนย์ นานาชาติคาวาซากิ

＊การบริการให้ คาปรึกษาฟรีในเรื่ องวีซ่าและอื่นๆโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ（ปรึกษาเป็ นภาษาญี่ปนเท่
ุ่ านั้นถ้ าต้องการล่ามจะมีค่าใช้ จ่าย）

วันและเวลา：วันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม และ วันอาทิตย์ที่20 กันยายน 14:00-16:00น.
※อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กรุ ณาโทรติดต่อล่วงหน้า
สถานที่: ห้องประชุมสมาคมชั้น 2 ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

