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タイ語版

ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญี่ปนแบบง่
ายสาหรับชาวต่ างชาติ
ุ่
โฮมเพจสมาคม https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ〒211-0033, 2-2 คิซค
ู ก
ิ อ
ิ อนโจะ เขตนาคาฮาระ เมืองคาวาซากิ จังหวัดคานากาว่า

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

เปิดให้บริการข้อมูลผ่าน Facebook・Twitter แล้ว
ขณะนี้ทางเมืองคาวาซากิได ้เปิ ดบัญชี Facebook・Twitter ของแผนกส่งเสริมวัฒนธรรมหลากหลายเพือ
่ การอยูร่ ่วมกันใน
สังคม โดยให ้บริการข ้อมูลต่างๆทีส
่ าคัญต่อการใช ้ชีวต
ิ ของพลเมืองชาวต่างชาติของเมืองคาวาซากิ รวมถึงข ้อมูลเกีย
่ วกับ
วัฒนธรรมนานาชาติในการอยูร่ ่วมกันในสังคม สามารถเข ้าใช ้บริการได ้จาก URL หรือสแกน QR Code ต่อไปนี้!

Facebook
แผนกส่งเสริมวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองคาวาซากิ
https://www.facebook.com/kawasaki.tabunk/

Twitter
แผนกส่งเสริมวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองคาวาซากิ
https://twitter.com/kawasaki_tabunk

【หน่ วยงานที่รบ
ั ผิดชอบ】สานักงานส่งเสรมกิ จการเมืองและวัฒนธรรมเมืองคาวาซากิ

แผนกส่งเสริ มวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
โทร：044-200-2846 แฟกซ์：044-200-3707 อีเมล：25tabunka@city.kawasaki.jp

ศูนย์บริการช่วยเหลือชาวต่างชาติทพ
ี่ านักอาศัยในญีป
่ นพร
ุ่
้อมให ้บริการคาปรึกษาด ้านการตรวจคนเข ้าเมือง
・ขัน
้ ตอนต่างๆเกีย
่ วกับการอยูอ
่ าศัยโดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายใดๆ

◎ ไม่จำเป็ นต้องระบุช่อื ในกำรขอคำปรึกษำ
◎ ต้องจองกำรใช้บริกำรล่วงหน้ำ
◎สำมำรถปรึกษำกับส่วนบริกำรอื่นๆทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรตรวจคนเข้ำเมืองของFRESCขึน้ อยู่กบั เนื้อหำในกำรปรึกษำ
【เวลา】: 9.00 น. – 17.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดช่วงปี ใหม่
【สถานที】
่ : ศูนย์บริการช่วยเหลือชาวต่างชาติ（ชัน้ 13 อาคารโยสึยะทาวเวอร์ โยสึยะ เขตชินจูกุ）
【หัวข้อ】: การปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง・การพานักอาศัยและอื่นๆ
【ภำษำให้บริกำร】: 11 ภำษำ (ญีป่ ่ นุ แบบง่ำย อังกฤษ จีน เกำหลี เวียดนำม ไทย เนปำล อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ โปรตุเกส สเปน)
【สาหรับจองล่วงหน้ า】โทร：03-5363-3025

อีเมล：info-fresc@i.moj.go.jp

※ ให้บริการเป็ น ภาษาญี่ป่ นุ / ภาษาอังกฤษ（จาเป็ นต้องจองใช้บริการล่วงหน้า）

ึ ษาต่อในระด ับม ัธยมปลาย
แนวทางการศก
สาหร ับบุตรหลานชาวต่างชาติ
ั มนาบรรยายรายละเอียดทีส
ึ ษาต่อระดับ
การสม
่ าคัญและการให ้คาปรึกษาด ้านการศก
ึ ษาตอนปลาย สาหรับโรงเรียนรัฐบาลประจาจังหวัดคานากาว่า
มัธยมศก
【วันเวลำ】วันเสำร์ท่ี 17 ตุลำคม 2020 เวลำ 14:00 – 16:00น.
【สถำนที】
่ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
【หัวข้อ】กำรศึกษำต่อในระดับมัธยมปลำย・ระบบกำรสอบคัดเลือกในระดับมัธยมปลำย และอื่นๆ
【ผูเ้ ข้ำร่วมงำน】นักเรียนชัน้ มัธยมต้น ผูป้ กครองหรือผูส้ นับสนุน (ไม่เกิน 20 ครัวเรือน)
★สัมมนาฟรี ต ้องสมัครล่วงหน ้า!
【สอบถำมข้อมูล】สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ
★มีบริการให ้คาปรึกษาฟรีในเรือ
่ ง
หมำยเลขโทรศัพท์ 044-435-7000
่ วชาญ
วีซา่ และอืน
่ ๆโดยผู ้เชีย
【ผูจ้ ดั งำน】สมำคมประสำนกิจกรรมวัฒนธรรมหลำกหลำย สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ

ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำทีศ่ ูนย์นำนำชำติคำวำซำกิเปิ ดให้บริกำรห้องสมุดและห้องหนังสืออ้ำงอิงทีช่ นั ้ 2
ท่ำนสำมำรถเลือกอ่ำนหนังสือได้ตำมควำมต้องกำร（ไม่เสียค่ำใช้บริกำร ไม่สำมำรถขอยืมออกไปได้）
มีหนังสือให้บริกำรหลำยภำษำ หนังสือภำพ หนังสือกำร์ตูนภำษำอังกฤษ หนังสือพิมพ์ CD และ DVD พร้อมรอทุก
ท่านให้มา
หนังสือเกีย่ วกับวัฒนธรรมและภำษำต่ำงๆของโลกก็มพี ร้อมให้บริกำร
้ ริการ
ลองใชบ

ขณะนี้ทำงห้องสมุดมีกำรใช้มำตรกำรป้ องกันกำรระบำดของไวรัส
ระยะเวลำให้บริกำร:10:00 – 19:30น. ※ช่วงเวลำ 14:00-15:00น. เป็ นช่วงเวลำกำรทำควำมสะอำดจึงไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้
」(ปิ ดให้บริกำรช่วงวันสิน
้ ปี และวันหยุดปี ใหม่ หรือวันทีม่ กี ำรตรวจสอบอำคำร กำรตรวจสอบคลังหนังสือ)
※นักเรียนประถมปี ท่ี 3 ลงมำหำกต้องกำรใช้บริกำรจะต้องมีผป
ู้ กครองมำด้วย

หน่ วยบริการให้ คาปรึกษาสาหรับชาวต่ างชาติศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ
โปรดติดต่ อเราหากท่ านมีข้อสอบถามใด ๆหรื อต้ องการความช่ วยเหลือ (ไม่ เสี ยค่าใช้ จ่าย)
・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 าต้ องการล่ามจะมีค่าใช้ จ่าย）
วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม และ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 14:00-16:00น.
้ 2 ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
สถานที:่ ห ้องประชุมสมาคมชัน

