ฉบับเดือนธันวาคม2020—มกราคม2021

(タイ語版)

（สาธารณสมบ ัติ）สมาคมนานาชาติคาวาซากิ

ภาษาอ ังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญีป
่ ่ นแบบง่
ุ
ายสาหร ับชาวต่างชาติ

โฮมเพจสมาคม https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
2-2 คิซูคกิ อิ อนโจะ เขตนาคาฮาระ เมืองคาวาซากิจงั หวัดคานากาว่า 〒211-0033
โทรศัพท์:044-435-7000 แฟกซ์:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

การประชุมบรรยายก่อนเข้าโรงเรียนประถมสาหรับเด็กต่างชาติ

「โรงเรียนประถมเป็ นแบบไหนนะ?」「ไม่รภู้ าษาญีป่ ่ นุ ไปงานประชุมบรรยายของโรมเรียนคงจะไม่เข้าใจแน่ๆ…」เป็ นต้น
นี่คอื ตัวอย่างข้อกังวลเกีย่ วกับการเตรียมเข้าโรงเรียนประถมซึง่ เราพร้อมหาคาตอบ
ให้กบั ข้อสงสัยต่างๆ เหล่านี้
รายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมนี้สามารถตรวจสอบได้จากโฮมเพจหรือแผ่นพับได้
กำหนดกำร： วันเสำร์ที่ 30 มกรำคม 2021 เวลา 13:30-16:00น.
สถานที่：ห้องประชุมกิจกรรมชัน้ 2 (ดันไท คัตสึโดรูม) ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 044-435-7000・บริการให้คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ 044-455-8811
อีเมล์：soudan39@kian.or.jp (มีบริการแปลภาษาและรับฝากเด็ก ทัง้ นี้ตอ้ งจองใช้บริการล่วงหน้า)
**************************************************************************************

่ งว ันหยุดสน
ิ้ ปี และปี ใหม่/ศูนย์ฉุกเฉินสาหร ับเด็ ก
คลินก
ิ ฉุกเฉินชว

หากมีการเจ็บป่ วยเช่นมีไข้ฉบั พลันในช่วงวันหยุด สามารถรับการรักษาเบือ้ งต้นได้ท่ี "คลินิกฉุกเฉินวันหยุด "
แผนกรักษา： คลิ นิกอายุรกรรมและคลิ นิกกุมารเวช
วันให้บริการ：วันอาทิ ตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดช่วงสิ้ นปี ถึงขึ้นปี ใหม่ตงั ้ แต่วนั พุธที่ 30 ธันวาคมถึง
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม ช่วงเช้า เวลา 9: 30 น.-11: 30 น. และ ช่วงบ่ายเวลา13: 00 น.-16:00 น.
（※เนื่องจากเวลาทาการอาจมีการเปลีย่ นแปลง กรุณาสอบถามทางโทรศัพท์เมื่อต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล）
บันทึกเอกสารเป็ นภาษาญีป
่ น&
ุ่
ภาษาถิน
่
ศูนย์ฉุกเฉินเด็กนันบุ(ตอนใต ้)
(ภายในโรงพยาบาลคาวาซากิ)
คลินก
ิ ฉุกเฉินวันหยุดคาวาซากิ
คลินก
ิ ฉุกเฉินวันหยุดไซไว
คลินก
ิ ฉุกเฉินวันหยุดนาคะฮาระ
ศูนย์ฉุกเฉินเด็กชูบุ (ตอนกลาง)
คลินก
ิ ฉุกเฉินวันหยุดทาคะทจึ
คลินก
ิ ฉุกเฉินวันหยุดมิยะมาเอะ
คลินก
ิ ฉุกเฉินกลางคืนวันหยุดทามะ
ศูนย์ฉุกเฉินเด็กโฮะคุบุ (ตอนเหนือ)
คลินก
ิ ฉุกเฉินวันหยุดอาซาโอะ

โทรศัพท์ & เขต
044-233-5521
เขตคาวาซากิ
044-211-6555
เขตคาวาซากิ
044-555-0885
เขตไซไว
044-722-7870
เขตนาคะฮาระ
044-733-5181
เขตนาคะฮาระ
044-811-9300
เขตทาคะทจึ
044-853-2133
เขตมิยะมาเอะ
044-933-1120
เขตทามะ
044-933-1120
เขตทามะ
044-966-2133
เขต อาซาโอะ

เวลาลงทะเบียน/ เวลาทาการรักษา
วันธรรมดาตัง้ แต่เวลา 17:00 น. ถึงเช ้าวันรุ่งขึน
้ เวลา 8:30น.
วันอาทิตย์วันหยุดราชการและวันหยุดปี ใหม่เปิ ดทาการตลอด24ชัว่ โมง

ทุกคืนตัง้ แต่เวลา 18:30 น. ถึง 23:00 น. มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
นิปปอนภายในโรงพยาบาลมุซาชิโคะซูก ิ

เช ้า9:00-11:30 บ่าย13:00-16:00 (คลินก
ิ อายุรกรรมและกุมารเวช)
ทุกคืนตัง้ แต่ 18:30 น.ถึง22:30 น.（คลินก
ิ อายุรกรรม）
ทุกคืนตัง้ แต่18:30 น. ถึงเช ้าวันรุ่งขึน
้ 5:30 น.（คลินก
ิ กุมารเวช）

ศูนย์ขอ
้ มูลการแพทย์ฉก
ุ เฉิน (ให้บริการ24ชว่ ั โมงยกเว้นการให้คาแนะนาด้านท ันตกรรมและการปรึกษาการแพทย์ทว่ ั ไป) โทรศ ัพท์：044-739-1919

การประกวดสุนทรพจน์ในภาษาญีป
่ ่ นส
ุ าหร ับชาวต่างชาติครงที
ั้ 2
่ 6 อยูใ่ นช่วงรับสมัครผู ้แข่งขัน！
ชาวต่างชาติทก
ี่ าลังศึกษาอยูห
่ รือกาลังทางานรวมถึงผู ้ทีก
่ าลังเรียนภาษาญีป
่ น
ุ่
ในเขตเมืองคาวาซากิอยู่ ท่านสนใจเข ้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญีป
่ นหรื
ุ่
อไหม
(ผู ้เข ้าประกวดจาเป็ นต ้องได ้รับหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือทีท
่ างาน)

กาหนดการ：ว ันเสาร์ท ี่ 6 กุมภาพ ันธ์ 2021 เวลา 13:00 - 15:30น.
（หากสภาพอากาศเลวร ้ายอาจจะงดการจัดกิจกรรม

โดยจะเลือ
่ นไปจัดในวันเสาร์ท ี่ 6 มีนาคมแทน）

※สาหรับการแข่งขันในปี นี้ เนื่องจากการระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุใ์ หม่จงึ ไม่มก
ี ารจัดงานสังสรรค์หลังการประกวด

สถานทีจ
่ ัดงาน：ห ้องประชุมใหญ่ ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
※ทัง้ นี้มค
ี วามเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะมีการเปลีย
่ นเป็ นการจัดทางออนไลน์ขน
ึ้ กับสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส

ว ันหมดเขตการร ับสม ัคร：วันอังคารที่ 12 มกราคม 2021
※รายละเอียดเพิม
่ เติมโปรดติดต่อ “สมาคมนานาชาติคาวาซากิ”

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

่ งว ันหยุดสน
ิ้ ปี และว ันหยุดปี ใหม่
การจ ัดเก็บขยะในชว

โปรดตรวจสอบชนิดของขยะทีท่ าการจัดเก็บในแต่ละพืน้ ที่ รวมทัง้ วันทีจ่ ะทาการจัดเก็บขยะ
＊การจัดเก็บขยะทั่วไปและวัสดุรไี ซเคิล:

้ สุดในวันพฤหัสบดีท ี่ 31 ธันวาคม และจะเริม
การจัดเก็บขยะจะสิน
่
จัดเก็บขยะตามปกติอก
ี ครัง้ ตัง้ แต่วันจันทร์ท ี่ 4 มกราคมของปี ใหม่

＊

สาหรับขยะทีม
่ ข
ี นาดใหญ่จาเป็นต้องแจ้งความจานงล่วงหน้า โดยจะต ้องแจ ้งก่อนล่วงหน ้าอย่างน ้อย3วัน
ก่อนวันจัดเก็บ
(ในช่วงวันที3
่ 1 ธันวาคมถึง วันที3
่ มกราคม รวมทัง้ วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่มก
ี ารจัดเก็บขยะชนิดนี้)
・การสมัครออนไลน์กบ
ั ทางเว็บไซต์เมืองคาวาซากิ (ผู ้ใช ้บริการจะต ้องลงทะเบียนก่อนในครัง้ แรก )
・ทางโทรศัพท์: ศูนย์จด
ั เก็บขยะขนาดใหญ่: 044-930-5300 ตัง้ แต่ เวลา 8: 00น. ถึง16: 45 น.
สาหรับข ้อมูลเกีย
่ วกับวิธก
ี ารจัดเก็บขยะของเมืองคาวาซากินัน
้ ท่านสามารถศึกษาได ้จากแผ่นพับ「วิธจ
ี ัดเก็บและ
แยกขยะทว่ ั ไปและขยะรีไซเคิล」โดยแผ่นพับนี้จะมีวางไว ้ทีส
่ านักงานเขตทุกเขตและศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
โดยแผ่นพับดังกล่าวมีทงั ้ แบบภาษาญีป
่ นอย่
ุ่
างง่ายซึง่ มีตัวอักษรฟุรก
ิ ะนะกากับอยู่ รวมทัง้ ยังมีแบบภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาตากาล็อก ภาษาโปรตุเกสและภาษาสเปนด ้วยเช่นกัน
*************************************************************************************

หน่วยบริการให้คาปรึกษาสาหร ับชาวต่างชาติเมืองคาวาซากิ
ศูนย์ให้คาปรึกษาหลากหลายภาษาว ันสต๊อปเซ็นเตอร์

กรุณาติดต่อเราหากท่านต ้องการสอบถามในเรือ
่ งต่าง ๆ หรือต ้องการความช่วยเหลือ (ไม่เสียค่าใช ้จ่ายใด ๆ)
⚫
⚫

เวลาทาการ (10:00-12:00น.และ 13:00-16:00น.）
สายตรงถึงผู ้ให ้คาปรึกษา 044-455-8811

ภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาเกาหลี
ภาษาเวียดนาม
ภาษาอินโดนีเซีย

วันทาการ
วันจันทร์ถงึ วันเสาร์
วันอังคาร,วันศุกร์
วันอังคาร,วันพฤหัส
วันอังคาร,วันศุกร์
วันอังคาร,วันพุธ

ภาษา
ภาษาจีน
ภาษาสเปน
ภาษาตากาล็อก
ภาษาไทย
ภาษาเนปาล

วันทาการ
วันจันทร์ถงึ วันเสาร์
วันอังคาร,วันพุธ
วันอังคาร,วันพุธ
วันจันทร์,วันอังคาร
วันอังคาร,วันเสาร์

＊การบริ การให้คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ ในเรื่องวีซ่าและอื่นๆโดยผู้เชี่ยวชาญพิ เศษ
(สามารถรับคาปรึกษาเป็ นภาษาญีป่ ่ นุ ได้เท่านัน้ ถ้าต้องการล่ามจะต้องติดต่อล่วงหน้าและอาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
⚫ วันและเวลา：วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม2020 และ วันอาทิตย์ท่ี 17 มกราคม 2021 เวลา 14:00 น. - 16:00 น
⚫ สถานที่: ห้องประชุมสมาคมชัน้ 2 ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

