ฉบับประจำเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2021

タイ語版

สมาคมนานาชาติ คาวาซากิ (องค์กรสาธารณะ)
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**************************************************************************************

(วันเวลำ) วันเสำร์ท่ี 6 พฤศจิกำยน 2021 เวลำ 10:00 - 12:00น.
(สถำนที)่ ห้องโถงกิจกรรมชัน้ 2 ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
(คุณสมบัตผิ สู้ มัคร) นักศึกษำมหำวิทยำลัย หรือวิทยำลัยระยะสัน้ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ, นักเรียนมัธยมปลำย (รวมถึงผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ)
(จำนวน) 20 คน (เรียงตำมลำดับกำรสมัคร)
เข้าร่วม
จอง
(วิทยำกร) ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำอุเคน คุณฟำง เจินหัว (Fang Zhen Hua)
ฟรี
ล่วงหน้ า
(เนื้อหำ) ① ควำมรูพ้ น้ื ฐำนในกำรหำงำน ② ขัน้ ตอนกำรหำงำน ③ มำรยำทในกำรสมัครงำน
④ ฝึ กสัมภำษณ์งำน
⑤ ช่วงถำม-ตอบ Q & A
(ติดต่อสอบถำม) สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ (องค์กรสำธำรณะ) ทำงโทรศัพท์หรืออีเมล
(โทรศัพท์) 044-435-7000 อีเมล : soudan39@kian.or.jp
**************************************************************************************

แนะนาการศึกษาต่อมัธยมปลาย
สาหรับเด็กที่อยู่ในต่างประเทศ

บริกำรให้คำปรึกษำและอธิบำยข้อมูลทีจ่ ำเป็ นในกำรศึกษำต่อในโรงเรียนมัธยมปลำยของจังหวัดคำนำกำวะ
(วันเวลำ) วันเสำร์ท่ี 20 พฤศจิกำยน 2021 เวลำ เวลำ 13:00 - 16:00น.
(สถำนที)่ ห้องประชุม ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
(กำรรับสมัคร) สมัครทำงโทรศัพท์หรือมำติดต่อด้วยตัวเองได้จนถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2021
(คุณสมบัตผิ สู้ มัคร) นักเรียนมัธยมต้น ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ล ไม่เกิน 20 ครอบครัว (ครอบครัวละไม่เกิน 3 คน)
(เนื้อหำ) คุณสมบัตผิ เู้ ข้ำสอบ ให้คำปรึกษำทัวไป
่ ฯลฯ
(ติดต่อสอบถำม) สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ โทรศัพท์ 044-435-7000
(ผูร้ ่วมจัดกิจกรรม) สมำคมส่งเสริมวัฒนธรรมหลำกหลำย และสมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ (องค์กรสำธำรณะ)

★ สมัครเข้ำร่วมงำนฟรี !
★ รับคำปรึกษำฟรีจำก

เจ้ำหน้ำทีผ่ ดู้ ูแลโดยตรง

(วันเวลำ) วันเสำร์ท่ี 16 และ 30 ตุลำคม 2021 เวลำ 14:00 - 16:00 น. (ร่วมงำนฟรี ไม่มคี ่ำใช้จำ่ ย)
(จำนวน) 30 คน (หมดเขตวันศุกร์ท่ี 15 ตุลำคม) (วิธกี ำรสมัคร) กรอกแบบฟอร์มสมัครทำงโฮมเพจ
(เนื้อหำ) นักเรียนต่ำงชำติทม่ี ำแลกเปลีย่ นทีเ่ มืองคำวำซำกิ ร่วมกันแนะนำเมืองคำวำซำกิ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเมืองคำวำซำกิกบั ประเทศของตัวเอง เช่น วัฒนธรรม ภำพยนตร์ ฯลฯ
แต่ละกลุ่มนำเสนอควำมคิดเห็นแลกเปลีย่ นกันทำงออนไลน์
(ติดต่อสอบถำม) สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ (องค์กรสำธำรณะ)
โทรศัพท์ 044-435-7000 อีเมล : kiankawasaki@kian.or.jp

รับสมัครผูแ้ ทนองค์ประชุมพลเมืองชาวต่างชาติ
แห่งเมืองคาวาซากิ รุน่ ที่ 14
สมัครเป็นตัวแทนเพือ่ ส่งเสียงของท่านไปถึงเมืองคาวาซากิ !
(คุณสมบัตผิ สู้ มัคร)
① เป็ นผูท
้ ไ่ี ม่มสี ญ
ั ชำติญป่ี ่ นุ
② มีอำยุ 18 ปี บริบูรณ์ขน
้ึ ไป
③ เป็ นผูท
้ ล่ี งทะเบียนผูอ้ ยู่อำศัยของเมืองคำวำซำกิมำนำนกว่ำ 1 ปี
(จำนวนทีร่ บั ) ไม่เกิน 26 คน
(ระยะเวลำทำงำน) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2022 ถึง 31 มีนำคม 2024 (เป็ นเวลำ 2 ปี )
(วิธสี มัคร)
วันพุธที่ 1 กันยำยน 2021 - วันอังคำรที่ 16 พฤศจิกำยน ยึดวันประทับตรำไปรษณียเ์ ป็ นหลัก
กรุณำส่งใบสมัครทำงไปรษณียไ์ ปที่ แผนกส่งเสริมวัฒนธรรมหลำกหลำย (หรือนำไปยื่นด้วยตนเอง)
จ่ำหน้ำซองถึง : 川崎市 市民文化局 市民生活部 多文化共生推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 11-2

川崎フロンティアビル 9 階

(ใบสมัคร)
(เนื้อหำงำน)

ขอรับได้ทห่ี น่วยบริกำรข้อมูล ทีว่ ่ำกำรเขต ศูนย์ชมุ ชน (ชิมนิ คัง) หรือดำวน์โหลดจำกโฮมเพจของทีท่ ำกำรเมืองฯ
ผูแ้ ทนแต่ละคนตัง้ ประเด็นและทำกำรปรึกษำหำรือเกีย่ วกับข้อปัญหำต่ำง ๆ ทีช่ ำวต่ำงชำติกำลังประสบอยู่
จำกนัน้ ทำรำยงำนผลกำรประชุมเสนอต่อนำยกเทศมนตรี พร้อมทัง้ นำเสนอควำมคิดเห็น
※ ดำเนินกำรประชุมเป็ นภำษำญีป
่ ่ นุ เอกสำรมีคำอ่ำนตัวคันจิกำกับ
(ติดต่อสอบถำม) เมืองคำวำซำกิ กองงำนวัฒนธรรมพลเมือง ฝ่ ำยพลเมืองและกำรดำรงชีพ แผนกส่งเสริมวัฒนธรรมหลำกหลำย
川崎市

市民文化局

市民生活部

多文化共生推進課

โทรศัพท์ : 044-200-2846
ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ ศูนย์ให้คำปรึกษำวันสต๊อปเซ็นเตอร์สำหรับชำวต่ำงชำติ
川崎市国際交流センター

外国人相談窓口ワンストップセンター

โทรศัพท์ : 044-455-8811
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

หน่ วยบริการให้คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ
หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมเรื่องต่ำง ๆ หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือกรุณำติดต่อเรำได้ (ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. เริม่ ให้บริกำรให้คำปรึกษำทำงออนไลน์ผ่ำน ZOOM แล้ว !
จองใช้บริการได้จากโฮมเพจ
9:00 - 17:00 น. (ให้บริกำรระหว่ำงช่วงพักกลำงวันด้วย)
＊สำยตรงถึงผูใ้ ห้คำปรึกษำ โทร.044-455-8811
＊เวลำในกำรรับคำปรึกษำ

หากต้องการรับคาปรึกษาในวันที่เจ้าหน้ าที่ล่ามไม่ประจาการ สามารถใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์เพื่อรับคาปรึกษาได้
ภาษา
ภาษาอังกฤษ

วัน
จันทร์・เสาร์

ภาษา
ภาษาจีน

จันทร์・เสาร์

ภาษาโปรตุเกส

อังคาร・ศุกร์
อังคาร・พฤหัส
อังคาร・ศุกร์
อังคาร・พุธ

ภาษาสเปน
ภาษาตากาล็อก
ภาษาไทย
ภาษาเนปาล

อังคาร・พุธ
อังคาร・พุธ
จันทร์・อังคาร
อังคาร・เสาร์

ภาษาเกาหลี・เกาหลีเหนื อ

ภาษาเวียดนาม
ภาษาอิ นโดนี เซีย

＊จัดบริ การให้คาปรึกษาฟรีโดยทนายโนตารีพบ
ั บลิ ค

วัน

(ให้คำปรึกษำเป็ นภำษำญีป่ ่ ุน แต่สำมำรถจองใช้บริกำรล่ำมได้)

วันเวลำ : วันอำทิตย์ท่ี 17 ตุลำคม, วันอำทิตย์ท่ี 21 พฤศจิกำยน เวลำ 14:00 - 16:00 น.
สถำนที่ : ห้องประชุมสมำคม ชัน้ 2 ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ

เพจสมัครบริกำรปรึกษำ
ทำงออนไลน์

โฮมเพจสมำคมนำนำชำติ
คำวำซำกิ

