ฉบับประจำเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2021

タイ語版

(สาธารณะ) สมาคมนานาชาติคาวาซากิ

มีฉบับภาษาญี่ปนุ่ อังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อิ นโดนี เซีย เนปาลและภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย
ลงอยู่ในโฮมเพจสมำคม https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
สมาคมนานาชาติ เมืองคาวาซากิ 〒211-0033 จังหวัดคำนำกำว่ำ เมืองคำวำซำกิ เขตนำคำฮำระ คิซูคกิ อิ อนโจ 2-2
โทรศัพท์:044-435-7000 แฟกซ์:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
**************************************************************************************

วันเวลำ: วันเสำร์ท่ี 21 สิงหำคม 10:00 น. – 12:00 น.
สถำนที:่ ฮอลประชุมของศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร: นักเรียนประถมศึกษำขึน้ ไป(ไม่จำกัดเชือ้ ชำติ)
จำนวน: 20 คน (เรียงตำมลำดับสมัครก่อนได้ก่อน)
เปิ ดรับสมัคร: ตัง้ แต่วนั จันทร์ท่ี 21 มิถุนำยน ทำงโทรศัพท์ โทรสำร อีเมล์ หรือมำสมัครโดยตรงทีศ่ ูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
ติดต่อสอบถำม: สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ
โทรศัพท์: 044-435-7000 โทรสำร: 044-435-7010 อีเมล์: soudan39@kian.or.jp
**************************************************************************************

สำหรับท่ำนทีไ่ ด้รบั คูปองเพื่อรับวัคซีนต้ำนไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่แล้ว สำมำรถตรวจสอบข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
โฮมเพจของเมืองคำวำซำกิ https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html
มีบริกำรจองวัคซีนทำงโทรศัพท์ในภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำทีใ่ ห้บริกำร: อังกฤษ จีน เกำหลี โปรตุเกส สเปน):
เบอร์คอลเซ็นเตอร์ทใ่ี ห้บริกำรในภำษำต่ำงประเทศ: 0120-654-478 (ทุกวัน เวลำ 8:30 น. - 18:00 น.)
**************************************************************************************

การเดินทางของเสน่ หด์ นตรี ประจาปี 2021
เชิ ญร่วมงานฟรีคอนเสิ รต์ ฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์เมืองคาวาซากิ ・เมืองเสิ่ นหยางประเทศจีน！（จับฉลาก）
วันจัดแสดง: วันพฤหัสที่ 23 กันยำยน 2021 (วันหยุดรำชกำร) ① ตัง้ แต่ 12:00 น.② ตัง้ แต่ 15:00 น. (รอบละ 100 คน)
สถำนที:่ ฮอลประชุมของศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
แสดงโดย: สมำชิกวงโตเกียวซิมโฟนีออร์เคสตร้ำเอ็นเซ็มเบิล คุณGao Xianglin(แต่งเพลงและแสดง) และคุณZhang YaoYuan(เล่นกู่เจิง)
วิธกี ำรสมัคร: สมัครผ่ำนไปรษณียบัตรโอฟุคุฮะกะคิ โดยกรอกชื่อกำรแสดง รอบเวลำทีต่ อ้ งกำรเข้ำชม จำนวนผูเ้ ช้ำชม (ได้ถงึ 2 คน)
ชื่อ-สกุล ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ในช่วงกลำงวันและอีเมลล์ของผูเ้ ข้ำชมทัง้ หมดทีด่ ำ้ นจ่ำหน้ำถึงผูร้ บั ปลำยทำง
หรือจะกรอกแบบฟอร์มสมัครของสมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ(สแกนQR Code)
หมดเขตกำรสมัคร: วันศุกร์ท่ี 20 สิงหำคม (นับวันทีไ่ ปรษณียบัตรมำถึง)
ผูจ้ ดั งำน: ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ เมืองคำวำซำกิ (ผูร้ บั ผิดชอบงำน: (สำธำรณะ) สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ)

โรคลมแดดเป็ นโรคที่หากมีอาการรุนแรงขัน้ เรื่อยๆอาจทาให้เสียชีวิตได้ ฉะนัน้ เรารีบหาวิ ธีการป้ องกัน
โรคนี้ อย่างเหมาะสมในช่วงที่เราจาเป็ นต้องใส่หน้ ากากอนามัยตลอดช่วงการใช้ชีวิตแบบใหม่นี้กนั เถอะ
❶

ดื่มน้าให้เพียงพอ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ร้สู ึกกระหายน้าก็ตาม

❷

อยูใ่ นห้องที่อากาศถ่ายเทได้ดีและมีอณ
ุ หภูมิห้องตา่ กว่า28 ℃

❸

ใส่เสื้อผ้าที่ใส่สบาย, ใช้ร่มกันแดด ใส่หมวก หรืออื่นๆในการใช้ชีวิตประจาวัน

❹

หากอยู่ในที่กลางแจ้งและสามารถรักษาห่างระหว่างผู้คนได้ ให้ถอดหน้ ากากได้

❺

นอนหลับให้เพียงพอในแต่ละวัน รักษาสุขภาพด้วยการทานอาหารที่มปี ระโยชน์ ต่อร่างกาย

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

สนุกและมีประโยชน์กบั หลักสูตรภำษำญีป่ ่ ุนสำหรับชำวต่ำงชำติ
เป็ นการเรียนแบบกลุม่ ย่อย เรียนรู้ภาษาญี่ปนพร้
ุ่ อมทัง้ วัฒนธรรมของญี่ปนุ่ และการป้ องกันภัยพิบตั ิ ของภูมิภาค
ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรช่วงเช้า
วัน: อังคาร ศุกร์ (9:50 น. - 11:50 น)
ระยะเวลา: วันที่ 14 ก.ย. – 3 ธ.ค.
จานวนครัง้ : 22 ครัง้
ค่าเรียน: 12,100 เยน (ไม่รวมค่าตาราเรียน)

ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรช่วงคา่
วัน: พุธ (18:30 น. - 20:30 น)
ระยะเวลา: วันที่ 1 ก.ย. – 15 ธ.ค.
จานวนครัง้ : 15 ครัง้
ค่าเรียน: 8,250 เยน (ไม่รวมค่าตาราเรียน)
※มีบริ การรับเลี้ยงเด็ก (อายุ 1 ขวบขึ้นไป・ฟรี)
※ไม่มีบริ การรับเลี้ยงเด็ก
สถำนที:่ ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
สอบถำมข้อมูลได้ท:่ี สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ
โทรศัพท์: 044-435-7000

อีเมล์: kiankawasaki@kian.or.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

หน่ วยบริการให้คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ
กรุณำติดต่อเรำหำกท่ำนต้องกำรสอบถำมในเรื่องต่ำง ๆ หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือ (ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ)

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. ได้เริ่ มบริ การให้คาปรึกษาออนไลน์ ผ่านทาง ZOOM แล้ว！
จองใช้บริกำรได้จำกโฮมเพจ
＊เวลำในกำรให้คำปรึกษำ 9:00 น. - 17:00 น. (ให้บริกำรในช่วงพักกลำงวันด้วย) ＊สำยตรงถึงผูใ้ ห้คำปรึกษำ044-455-8811
หำกต้องกำรรับคำปรึกษำในวันทีเ่ จ้ำหน้ำทีป่ ระจำภำษำไม่อยู่ สำมำรถใช้บริกำรล่ำมทำงโทรศัพท์เพื่อรับคำปรึกษำได้
ภาษา
ภาษาอังกฤษ

วัน
จันทร์ ถึง เสาร์

ภาษา
ภาษาจีน

วัน
จันทร์ ถึง 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

โฮมเพจสมัครใช้บริกำรรับคำปรึกษำ
ทำงออนไลน์

＊จัดบริกำรให้คำปรึกษำฟรีโดยทนำยโนตำรีพบั บลิค（ให้คำปรึกษำเป็ นภำษำญีป
่ ่ นุ แต่สำมำรถจองใช้บริกำรล่ำมได้）

วันเวลำ: วันอำทิตย์ท่ี 15 สิงหำคม และ วันอำทิตย์ท่ี 19 กันยำยน เวลำ 14:00 น. - 16:00 น
สถำนที:่ ห้องประชุมสมำคม ชัน้ 2 ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ

โฮมเพจสมำคมนำนำชำติ
คำวำซำกิ

