ฉบับประจำเดือนเมษำยน – พฤษภำคม2021

タイ語版

(สาธารณะ) สมาคมนานาชาติคาวาซากิ

ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญี่ปนแบบง่
ุ่
ายสาหรับชาวต่างชาติ

โฮมเพจสมาคม https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ 〒211-0033 จังหวัดคานากาว่า เมืองคาวาซากิ เขตนาคาฮาระ คิซูคิกิออนโจะ2-2
โทรศัพท์ :044-435-7000 แฟกซ์ :044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp
**************************************************************************************

สนุกและได้ ประโยชน์ จากหลักสู ตรภาษาญี่ปุ่นสาหรับชาวต่ างชาติ
・การเรียนการสอนแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย

・กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาค

หลักสู ตรช่ วงเช้ า ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ９：５０ น. ―１１：５０น.
ภาคการศึกษาที่ 1 วันอังคารที่ 13 เมษายน - วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม (22 ครั้ง) 12,100 เยน
ภาคการศึกษาที่ 2 วันอังคารที่ 14 กันยายน - วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม (22 ครั้ง) 12,100 เยน
ภาคการศึกษาที่ 3 วันอังคารที่ 11 มกราคม - วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2022 ( 17 ครั้ง) 9,350 เยน
※มีบริการรับฝากเด็ก （ 1 ขวบขึน้ ไป・ไม่เสียค่าใช้ จ่าย） ※ค่าตาราเรียนมีค่าใช้ จ่ายต่ างหาก

หลักสู ตรช่ วงค่า ทุกวันพุธ

１８：３０น. ―２０：３０น.
ภาคการศึกษาที่ 1 วันพุธที่ 14 เมษายน - วันพุธที่ 7 กรกฎาคม (12 ครั้ง) 6,600 เยน
ภาคการศึกษาที่ 2 วันพุธที่ 1 กันยายน - วันพุธที่ 15 ธันวาคม (15 ครั้ง) 8,250 เยน
ภาคการศึกษาที่ 3 วันพุธที่ 12 มกราคม - วันพุธที่ 16 มีนาคม 2022 ( 9 ครั้ง) 4,950 เยน
※ไม่มีบริการรับฝากเด็ก
สถานที่ :

※ค่ าตาราเรียนมีค่าใช้ จ่ายต่ างหาก

ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม : สมาคมนานาชาติคาวาซากิ
โทรศัพท์: 044-435-7000
อีเมล์: kiankawasaki@kian.or.jp
※วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในขณะทาการสมัครเรียน
*************************************************************************************

ชมดอกซากุระที่คาวาซากิ
ช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมดอกซากุระในปี นี้อยูร่ ะหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน
ภายในเมืองคาวาซากิมีสวนสาธารณะหรื อพื้นที่สีเขียวมากมายที่มีเสน่ห์มากมายหลายแห่ง
ขอแนะนาสถานที่ชมซากุระสวยๆ ต่อเนื่องจากปี ที่แล้ว

นิคะเรียวโยซุย（เขตทามะ・รถไฟเจอาร์ สายนันบุ 「สถานีชูคุกาวาระ」เดินประมาณ 2 นาที）
เป็ นทางระบายน้ าโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ถนนทีอ่ ยูข่ า้ งทางของเส้นทางระบายน้ านั้น
มีตน้ ซากุระราว 400 ต้นเรี ยงรายยาวต่อเนื่องเป็ นทางกว่า 2 กิโลเมตร

แม่น้าอะซาโอ（เขตอาซะโอ・รถไฟสายโอดาคิว
「สถานีคาคิโอ」เดินประมาณ 3 นาที）
ริ มตลิ่งแม่น้ ามีตน้ ซากุระประมาณ 250 ต้นเรี ยงรายอยู่ ถักทอเป็ นอุโมงค์ดอกไม้สีชมพู

หำกกังวลใจเกีย่ วกับกำรติดเชือ้ โคโรน่ำ
◎ ปรึ กษาแพทย์ไวรั
ที่ใช้บสริら・・・
การเป็ นประจา ◎สาหรับผูท้ ี่ไม่มีแพทย์ประจานั้น
1．หากมีอาการ เช่น เป็ นไข้・ไอ・เจ็บคอ

ศูนย์บริ การรับจองเพื่อรักษาอาการ

หมายเลขโทรศัพท์： 0570-048914 ( สาหรับโทรศัพท์แบบ IP หากติดต่อไม่ได้ กรุ ณาใช้หมายเลข 045-285-1015)
เวลาให้บริ การ： 9:00 น. - 21:00 น. (รวมถึงวันเสาร์วนั อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

2. หากไม่มีอาการ

ศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์เกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมืองคาวาซากิ
หมายเลขโทรศัพท์： 044-200-0730
เวลาให้บริ การ： ตลอด 24 ชัว่ โมง (รวมถึงวันเสาร์วนั อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

ศูนย์ให้ คาปรึกษาหลายภาษาของกระทรวงสาธารณสุ ขแรงงานและสวัสดิการ（คอลล์เซ็นเตอร์）
หมายเลขโทรศัพท์： 0120-565653 （ไม่มีเสียค่าใช้จ่าย）
ภาษาที่ให้บริ การ： อังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปน ไทย เวียดนาม
เวลาให้บริ การ：◇ภาษา อังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปน： 9:00 น. -21:00 น.
◇ภาษาไทย： 9:00 น. -18:00 น.
◇ ภาษาเวียดนาม： 10:00 น. - 19:00 น.

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

หน่ วยบริการให้ คาปรึกษาสาหรับชาวต่ างชาติ ศูนย์ นานาชาติเมืองคาวาซากิ
หากท่ านต้ องการสอบถามในเรื่ องต่ าง ๆ หรื อต้ องการความช่ วยเหลือสามารถติดต่ อเราได้ (ไม่ เสียค่าใช้ จ่าย)
★เดือนเมษายนเป็ นต้ นไป ขยายเวลาการให้ บริการรับคาปรึกษา！
＊เวลาในการให้บริ การ วันที่ 31 มีนาคม 10:00 น. – 12:00 น. 13:00 น. – 16:00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็ นต้นไป 9:00 น. – 17:00 น. (ให้ บริการในช่ วงพักกลางวันด้วย)
＊สายตรงถึงผูใ้ ห้คาปรึ กษา โทร. ０４４-４５５-８８１１
ภาษา

วัน

ภาษา

วัน

ภาษาอังกฤษ

จันทร์-เสาร์

ภาษาจีน

จันทร์-เสาร์

ภาษาโปรตุเกส

อังคาร・ศุกร์

ภาษาสเปน

อังคาร・พุธ

ภาษาเกาหลี

อังคาร・พฤหัส

ภาษตากาล็อก

อังคาร・พุธ

ภาษาเวียดนาม

อังคาร・ศุกร์

ภาษาไทย

จันทร์・อังคาร

ภาษาอิ นโดนี เซีย

อังคาร・พุธ

ภาษาเนปาล

อังคาร・เสาร์

โฮมเพจศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

＊การบริการให้ คาปรึกษาสาหรับชาวต่ างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ（ให้ คาปรึกษาเป็ นภาษาญี่ปนุ่ แต่ สามารถจองใช้ บริ การล่ ามได้ โดยมีค่าใช้ จ่าย）

วันเวลา:วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม เวลา 14:00 น. - 16:00 น.
สถานที:่ ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ ชั้น 2 ห้องประชุมสมาคม

