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

ศนูยน์านาชาติเมืองคาวาซากิ 

หน่วยบริการให้ค าปรึกษาส าหรบัชาวต่างชาติขยายการให้บริการ！  

ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2021 หน่วยบรกิำรใหค้ ำปรกึษำส ำหรบัชำวต่ำงชำตแิบบวนัสตอ็ปเซน็เตอร ์ไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิำร
ในเวลำใหม่แลว้ พรอ้มกบัมฟัีงกช์ัน่บรกิำรล่ำมแปลทำงโทรศพัท์ซึง่เริม่ตน้ใหบ้รกิำรตัง้แต่ปีนี้ ดงันัน้หำกตอ้งกำรตดิต่อ

สอบถำมในวนัทีไ่ม่มเีจำ้หน้ำทีป่ระจ ำภำษำทีต่อ้งกำร กส็ำมำรถเลอืกใชบ้รกิำรนี้ได ้                                

เวลาให้ค าปรึกษา 9:00 น. – 17:00 น.（ใหบ้รกิำรในเวลำพกักลำงวนัดว้ย） 

หำกมปัีญหำเกี่ยวกบักำรใชช้วีติโดยทัว่ไปหรอืกำรเริม่ใชช้วีติใหม่ในญีปุ่่ น ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
กำรเขา้เรียน กำรหางำน เปิดภำคกำรศกึษำใหม่ กำรยำ้ยทีอ่ยู่ และอื่น ๆ สำมำรถขอรบัค ำปรกึษำไดท้ัง้ทำงโทรศพัท ์
อเีมล ์หรอืจะมำตดิต่อโดยตรงทีห่น่วยบรกิำรใหค้ ำปรกึษำกไ็ด ้ 

เทศกาลนานาชาติ ณ คาวาซากิ ประจ าปี 2021 
เพือ่ป้องกนักำรแพร่กระจำยกำรตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่ ทำงสมำคมไดย้กเลกิกำรจดังำนเทศกำลนำนำชำติ
ประจ ำปี ทีเ่ดมิมกี ำหนดกำรจดัในวนัที ่4 กรกฎำคม  
****************************************************************************************************************  
                  ห้องเรียนภาษาส าหรบัเดก็ในช่วงปิดเทอมฤดรูอ้น 

ก ำหนดกำร：  วนัท่ี 21 (พุธ)/ 22 (พฤหสั)/23 (ศุกร์) เดือนกรกฎำคม  2021 (ยงัไม่ไดก้ ำหนดเวลำเรียน)            

จ ำนวนผูเ้รียน： ห้องเรียนละ 15 คน(หำกมีผูส้มคัรมำกกวำ่จ ำนวนท่ีรับจะท ำกำรจบัฉลำก) 

ค่ำเรียน： คลำสละ 3,300 เยน(รวมรำคำอุปกรณ์และต ำรำ) สถำนท่ี： ศูนยน์ำนำชำติคำวำซำกิ 

วิธีกำรสมคัร：กรอกแบบฟอร์มสมคัรเรียนไดท่ี้โฮมเพจของสมำคมนำนำชำติเมืองคำวำซำกิ 

1.ระบุช่ือคอร์สเรียน 2.ช่ือเด็กในอกัษรภำษำองักฤษและค ำอ่ำนคำตำกำนะ 3. ชั้นปีกำรศึกษำ   4. ช่ือผูป้กครอง  

วนัหมดเขตกำรสมคัร： จนถึงวนัศุกร์ท่ี 25 มิถุนำยน 2021   

ช่ือคอร์ส เวลำ คุณสมบติัของนกัเรียน วิทยำกร  

ภำษำองักฤษส ำหรับเด็ก A 13:00 น .– 14:00 น. นร.ประถมปีท่ี 1, 2 Fujikura Erudabeatorisu 

(จำกประเทศอำร์เจนติน่ำ) ภำษำองักฤษส ำหรับเด็ก B 14:30 น. – 15:30 น. นร.ประถมปีท่ี 3, 4 

ภำษำสเปนส ำหรับเด็ก 10:30 น.  –11:30 น. นร.ประถมปีท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 Ichikawa Jobanni 
(จำกประเทศเปรู) 

https://www.kian.or.jp/
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คอลเซน็เตอรส์ าหรบัการฉีดวคัซีนไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 
หน่วยใหค้  ำปรึกษำในภำษำต่ำงประเทศของกระทรวงสำธำรณสุข แรงงำนและสวสัดิกำร  (คอลเซ็นเตอร์)  
หมำยเลขโทรศพัท：์  0120-761770（หมำยเลขโทรฟรี） 
เวลำใหบ้ริกำร：โปรดดูจำกขอ้มูลดำ้นล่ำงน้ี（มีใหบ้ริกำรในวนัเสำร์อำทิตยแ์ละวนัหยดุรำชกำรดว้ย） 
・ภำษำญ่ีปุ่ น องักฤษ จีน เกำหลี เกำหลีเหนือ โปรตุเกส สเปน เวลำ：9:00 น. – 21:00 น. 
・ภำษำไทย：9:00 น. – 18:00 น.・ภำษำเวียดนำม：10:00– 19:00 น.  
*************************************************************************************

การจดับรรยายวิธีการเขียน “ใบสมคัรบ้านเอือ้อาทรของเทศบาลเมอืง”ส าหรบัชาวต่างชาติ 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ปัีญหำวธิกีำรเขยีนสมคัรเขำ้โครงกำรบำ้นเอือ้อำทรของเทศบำลเมอืง ทำงศูนยม์บีรกิำรช่วยเหลอืในกำร
กรอกใบสมคัรพรอ้มจดัสง่เอกสำรใหโ้ดยตรง (มบีรกิำรล่ำม ภำษำองักฤษ จนี เกำหล ีเกำหลเีหนือ โปรตุเกส สเปน ตำ
กำลอ็ก ไทย เนปำล เวยีดนำม อนิโดนีเซยี) 
ก ำหนดกำร： วนัเสำรท์ี ่12 มถิุนำยน เวลำ 10：00 น. - 12：00 น.  ฟร ี             ตอ้งจองใชบ้รกิำรล่วงหน้ำ！ 

สถำนที：่ หอ้งจดักจิกรรมกลุ่ม ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ         

ระยะเวลำกำรสมคัร：สมคัรไดจ้นถึงวนัพุธท่ี 9 มิถุนำยน เวลำ 16:30 น. ผำ่นทำงโทรศพัทห์รือเขำ้มำท่ีศูนย ์ 
บำ้นเอ้ืออำทรของเทศบำลเมืองคือท่ีพกัอำศยัซ่ึงทำงรัฐบำลและทำงเมืองไดร่้วมมือกนัจดัสร้ำงเพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งกำรท่ีอยูอ่ำศยั

และมีรำยไดน้อ้ยสำมำรถอยู่อำศยัไดด้ว้ยค่ำเช่ำท่ีต ่ำ ซ่ึงแตกต่ำงจำกท่ีอยูอ่ำศยัส่วนตวั เพรำะมีกฎระเบียบต่ำงๆ เช่น กำร
ก ำหนดรำยไดใ้นขณะท่ีสมคัรและช่วงหลงัจำกยำ้ยเขำ้แลว้  ทั้งน้ีแมจ้ะไม่มีค่ำตอบแทนเจำ้ของบำ้นหรือค่ำธรรมเนียมกำรต่อ
อำย ุแต่จะมีกำรส ำรวจรำยไดทุ้กปีเพื่อก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำ 
คุณสมบัติในการสมัคร   (1) เป็นผูบ้รรลุนิติภำวะ (2) อำศยัหรือท ำงำนในเมืองคำวำซำกิระยะเวลำ 1 ปีขึ้นไป  

          (3) รำยไดต้่อเดือนไม่เกินขอ้ก ำหนด  (4) มีปัญหำดำ้นท่ีพกัอำศยั และอ่ืนๆ 
************************************************************************************** 

หน่วยบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซาก ิ
  หำกท่ำนตอ้งกำรสอบถำมในเร่ืองต่ำง ๆ หรือตอ้งกำรควำมช่วยเหลือสำมำรถติดต่อเรำได ้(ไม่เสียค่ำใชจ่้ำย)            

★ ตั้งแต่เดือนเมษำยนเป็นตน้ไป ขยำยเวลำบริกำรใหค้  ำปรึกษำ！ 
        ＊ เวลำใหบ้ริกำร 9:00  น. – 17:00 น. (ใหบ้ริกำรในช่วงพกักลำงวนัดว้ย) 

＊สำยตรงถึงผูใ้หค้  ำปรึกษำ โทร. 044-455-8811 
ตอ้งกำรรับค ำปรึกษำในวนัท่ีเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำภำษำไม่อยู ่สำมำรถใชบ้ริกำรล่ำมทำงโทรศพัทเ์พื่อรับค ำปรึกษำได ้

 
 
 
 
 
 
  

＊จัดบริการให้ค าปรึกษาฟรีโดยทนายโนตารีพบับลคิ（ใหค้  ำปรึกษำเป็นภำษำญ่ีปุ่ น แต่สำมำรถจองใชบ้ริกำรล่ำมได）้ 

                           วันเวลา： วันอาทิตย์ท่ี  20 มิถุนายน และ วันอาทิตย์ท่ี 18 กรกฎาคม  เวลำ 14:00 น. - 16:00 น. 

สถำนท่ี： ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซาก ิช้ัน 2 ห้องประชุมสมาคม 

ภาษา วัน  ภาษา วัน 

ภาษาอังกฤษ  จันทร์  ถึง เสาร์   ภาษาจีน จันทร์  ถึง  เสาร์ 

ภาษาโปรตุเกส อังคาร・ศุกร์   ภาษาสเปน อังคาร・พุธ 

ภาษาเกาหล・ีเกาหลีเหนือ อังคาร・พฤหัส  ภาษตากาลอ็ก อังคาร・พุธ 

ภาษาเวียดนาม อังคาร・ศุกร์  ภาษาไทย จันทร์・อังคาร 

ภาษาอินโดนีเซีย อังคาร・พุธ  ภาษาเนปาล อังคาร・เสาร์ 

โฮมเพจสมำคมนำนำชำต ิ
เมืองคำวำซำก ิ


