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

ศูนย์นานาชาติ เมืองคาวาซากิ
หน่ วยบริการให้คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ ขยายการให้บริการ！

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2021 หน่วยบริกำรให้คำปรึกษำสำหรับชำวต่ำงชำติแบบวันสต็อปเซ็นเตอร์ ได้เริม่ เปิ ดให้บริกำร
ในเวลำใหม่แล้ว พร้อมกับมีฟังก์ชนบริ
ั ่ กำรล่ำมแปลทำงโทรศัพท์ซง่ึ เริม่ ต้นให้บริกำรตัง้ แต่ปีน้ี ดังนัน้ หำกต้องกำรติดต่อ
สอบถำมในวันทีไ่ ม่มเี จ้ำหน้ำทีป่ ระจำภำษำทีต่ อ้ งกำร ก็สำมำรถเลือกใช้บริกำรนี้ได้
เวลาให้คาปรึกษา 9:00 น. – 17:00 น.（ให้บริกำรในเวลำพักกลำงวันด้วย）
หำกมีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้ชวี ติ โดยทัวไปหรื
่
อกำรเริม่ ใช้ชวี ติ ใหม่ในญีป่ ่ ุน ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่อง
กำรเข้าเรียน กำรหางำน เปิ ดภำคกำรศึกษำใหม่ กำรย้ำยทีอ่ ยู่ และอื่น ๆ สำมำรถขอรับคำปรึกษำได้ทงั ้ ทำงโทรศัพท์
อีเมล์ หรือจะมำติดต่อโดยตรงทีห่ น่วยบริกำรให้คำปรึกษำก็ได้

เทศกาลนานาชาติ ณ คาวาซากิ ประจาปี 2021
เพือ่ ป้ องกันกำรแพร่กระจำยกำรติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่ ทำงสมำคมได้ยกเลิกกำรจัดงำนเทศกำลนำนำชำติ
ประจำปี ทีเ่ ดิมมีกำหนดกำรจัดในวันที่ 4 กรกฎำคม

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

ห้องเรียนภาษาสาหรับเด็กในช่วงปิ ดเทอมฤดูรอ้ น
กำหนดกำร： วันที่ 21 (พุธ)/ 22 (พฤหัส)/23 (ศุกร์) เดือนกรกฎำคม 2021 (ยังไม่ได้กำหนดเวลำเรี ยน)
จำนวนผูเ้ รี ยน： ห้องเรี ยนละ 15 คน(หำกมีผสู ้ มัครมำกกว่ำจำนวนที่รับจะทำกำรจับฉลำก)
ค่ำเรี ยน： คลำสละ 3,300 เยน(รวมรำคำอุปกรณ์และตำรำ) สถำนที่： ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
วิธีกำรสมัคร：กรอกแบบฟอร์มสมัครเรี ยนได้ที่โฮมเพจของสมำคมนำนำชำติเมืองคำวำซำกิ
1.ระบุชื่อคอร์สเรี ยน 2.ชื่อเด็กในอักษรภำษำอังกฤษและคำอ่ำนคำตำกำนะ 3. ชั้นปี กำรศึกษำ 4. ชื่อผูป้ กครอง
วันหมดเขตกำรสมัคร： จนถึงวันศุกร์ที่ 25 มิถุนำยน 2021
ชื่อคอร์ส

เวลำ

คุณสมบัติของนักเรี ยน

ภำษำอังกฤษสำหรับเด็ก A

13:00 น .– 14:00 น.

นร.ประถมปี ที่ 1, 2

ภำษำอังกฤษสำหรับเด็ก B

14:30 น. – 15:30 น.

นร.ประถมปี ที่ 3, 4

ภำษำสเปนสำหรับเด็ก

วิทยำกร
Fujikura Erudabeatorisu

(จำกประเทศอำร์เจนติน่ำ)
10:30 น. –11:30 น. นร.ประถมปี ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 Ichikawa Jobanni
(จำกประเทศเปรู )

คอลเซ็นเตอร์สาหรับการฉี ดวัคซีนไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่

หน่วยให้คำปรึ กษำในภำษำต่ำงประเทศของกระทรวงสำธำรณสุข แรงงำนและสวัสดิกำร (คอลเซ็นเตอร์)
หมำยเลขโทรศัพท์： 0120-761770（หมำยเลขโทรฟรี ）
เวลำให้บริ กำร：โปรดดูจำกข้อมูลด้ำนล่ำงนี้（มีให้บริ กำรในวันเสำร์อำทิตย์และวันหยุดรำชกำรด้วย）
・ภำษำญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกำหลี เกำหลีเหนื อ โปรตุเกส สเปน เวลำ ：9:00 น. – 21:00 น.
・ภำษำไทย：9:00 น. – 18:00 น.・ภำษำเวียดนำม：10:00– 19:00 น.
*************************************************************************************

การจัดบรรยายวิ ธีการเขียน “ใบสมัครบ้านเอือ้ อาทรของเทศบาลเมือง”สาหรับชาวต่างชาติ

สำหรับท่ำนทีม่ ปี ั ญหำวิธกี ำรเขียนสมัครเข้ำโครงกำรบ้ำนเอือ้ อำทรของเทศบำลเมือง ทำงศูนย์มบี ริกำรช่วยเหลือในกำร
กรอกใบสมัครพร้อมจัดส่งเอกสำรให้โดยตรง (มีบริกำรล่ำม ภำษำอังกฤษ จีน เกำหลี เกำหลีเหนือ โปรตุเกส สเปน ตำ
กำล็อก ไทย เนปำล เวียดนำม อินโดนีเซีย)
กำหนดกำร： วันเสำร์ท่ี 12 มิถุนำยน เวลำ 10：00 น. - 12：00 น. ฟรี
ต้องจองใช้บริกำรล่วงหน้ำ！
สถำนที：
่ ห้องจัดกิจกรรมกลุ่ม ชัน้ 2 ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
ระยะเวลำกำรสมัคร：สมัครได้จนถึงวันพุธที่ 9 มิถุนำยน เวลำ 16:30 น. ผ่ำนทำงโทรศัพท์หรื อเข้ำมำที่ศูนย์
บ้ำนเอื้ออำทรของเทศบำลเมืองคือที่พกั อำศัยซึ่งทำงรัฐบำลและทำงเมืองได้ร่วมมือกันจัดสร้ำงเพื่อให้ผทู ้ ี่ตอ้ งกำรที่อยูอ่ ำศัย
และมีรำยได้นอ้ ยสำมำรถอยู่อำศัยได้ดว้ ยค่ำเช่ำที่ต่ำ ซึ่งแตกต่ำงจำกที่อยูอ่ ำศัยส่วนตัว เพรำะมีกฎระเบียบต่ำงๆ เช่น กำร
กำหนดรำยได้ในขณะที่สมัครและช่วงหลังจำกย้ำยเข้ำแล้ว ทั้งนี้แม้จะไม่มีค่ำตอบแทนเจ้ำของบ้ำนหรื อค่ำธรรมเนี ยมกำรต่อ
อำยุ แต่จะมีกำรสำรวจรำยได้ทุกปี เพื่อกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
คุณสมบัติในการสมัคร (1) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภำวะ (2) อำศัยหรื อทำงำนในเมืองคำวำซำกิระยะเวลำ 1 ปี ขึ้นไป
(3) รำยได้ต่อเดือนไม่เกินข้อกำหนด (4) มีปัญหำด้ำนที่พกั อำศัย และอื่นๆ
**************************************************************************************

หน่ วยบริการให้ คาปรึกษาสาหรับชาวต่ างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ
หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมในเรื่ องต่ำง ๆ หรื อต้องกำรควำมช่วยเหลือสำมำรถติดต่อเรำได้ (ไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย)
★ ตั้งแต่เดือนเมษำยนเป็ นต้นไป ขยำยเวลำบริ กำรให้คำปรึ กษำ！
＊ เวลำให้บริ กำร 9:00 น. – 17:00 น. (ให้บริ กำรในช่วงพักกลำงวันด้วย)
โฮมเพจสมำคมนำนำชำติ
＊สำยตรงถึงผูใ้ ห้คำปรึ กษำ โทร. 044-455-8811
เมืองคำวำซำกิ
ต้องกำรรับคำปรึ กษำในวันที่เจ้ำหน้ำที่ประจำภำษำไม่อยู่ สำมำรถใช้บริ กำรล่ำมทำงโทรศัพท์เพื่อรับคำปรึ กษำได้
ภาษา
ภาษาอังกฤษ

วัน
จันทร์ ถึง เสาร์

ภาษา
ภาษาจีน

วัน
จันทร์ ถึง เสาร์

ภาษาโปรตุเกส

อังคาร・ศุกร์

ภาษาสเปน

อังคาร・พุธ

ภาษาเกาหลี・เกาหลีเหนือ

อังคาร・พฤหัส

ภาษตากาล็อก

อังคาร・พุธ

ภาษาเวียดนาม

อังคาร・ศุกร์

ภาษาไทย

จันทร์ ・อังคาร

ภาษาอินโดนีเซีย

อังคาร・พุธ

ภาษาเนปาล

อังคาร・เสาร์

＊จัดบริการให้ คาปรึกษาฟรีโดยทนายโนตารีพบั บลิค（ให้คำปรึ กษำเป็ นภำษำญี่ปุ่น แต่สำมำรถจองใช้บริ กำรล่ำมได้）
วันเวลา： วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน และ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม เวลำ 14:00 น. - 16:00 น.
สถำนที่： ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ ชั้น 2 ห้ องประชุมสมาคม

