ฉบับประจำเดือนธันวำคม 2021 – มกรำคม 2022

タイ語版

สมาคมนานาชาติ คาวาซากิ (องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ )
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(วันเวลำ) วันเสำร์ท่ี 18 ธันวำคม 2021 เวลำ 14:00 – 14:40 น.
(ค่ำร่วมงำน) ฟรี
(จำนวน) 20 คน ปิ ดรับสมัครวันจันทร์ท่ี 13 ธันวำคม 2021 (วิธกี ำรสมัคร) ทำงอีเมล
(เนื้อหำ) ร่วมแบ่งปั นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงเทศกำลคริสต์มำส
หรือช่วงวันส่งท้ำยปี เก่ำต้อนรับปี ใหม่ของประเทศคุณ
(พิเศษสำหรับผูร้ ่วมงำน) สำหรับผูร้ ่วมงำนทีต่ อบแบบสอบถำม จะได้รบั ของขวัญเป็ นสูตรอำหำรเทศกำลคริสต์มำสหรือปี ใหม่
(ติดต่อสอบถำม) สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ (องค์กรเพื่อสำธำรณประโยชน์)
โทรศัพท์ : 044-455-8811 อีเมล : soudan39@kian.or.jp

งานแนะแนวข้อมูลเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียนประถมสาหรับเด็กต่างชาติ
“โรงเรียนประถมเป็ นแบบไหนนะ?” ”ไม่รภู้ าษาญีป่ ่ นุ ถึงไปงานแนะนาโรงเรียนก็คงไม่เข้าใจ…”
ความกังวลเกีย่ วกับการเตรียมเข้าโรงเรียนประถมเหล่านี้ เรามีคาตอบให้ท่านแล้ว
อดีตครูใหญ่จะมาบรรยายเกีย่ วกับโรงเรียนประถมญีป่ ่ นุ ชมภาพและคู่มอื แนะนา
(มีหลายภาษาและมีคาอ่านตัวคันจิ) เกีย่ วกับกิจกรรมในโรงเรียนและการเตรียมพร้อมสิง่ ของต่างๆ ก่อนเข้าเรียน
สามารถดูรายละเอียดได้จากโฮมเพจหรือแผ่นพับ
กาหนดการ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2022 เวลา 13:30 – 16:00 น.
สถานที่ : หอประชุม (ฮอลล์) ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

สมัครเข้ำร่วมงำน

ติ ดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 044-435-7000
บริการให้คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ 044-455-8811
อีเมล : soudan39@kian.or.jp (มีล่ามและบริการดูแลเด็ก กรุณาจองใช้บริการล่วงหน้ า)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

แฟนกำร์ตูนหรือคนทีช่ อบเรียนภำษำห้ำมพลำด !
กำร์ตูนญีป่ ่ นุ ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมไปทัวโลกได้
่
ถูกแปลเป็ น
ภำษำอังกฤษ เดนมำร์ก อิตำลี เยอรมัน สเปน ฯลฯ
ห้องสมุดของเรำได้รวบรวมเอำกำร์ตูนแปลภำษำต่ำงประเทศ
มำไว้แล้ว เช่น “ดรำก้อนบอล” “นำรุโตะ” “YU-GI-OH! เกมกลคนอัจฉริยะ”
“กัปตันสึบำสะ” ขอเชิญแวะอ่ำนได้ทห่ี อ้ งสมุดและสำรสนเทศ
ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิชนั ้ 2

่ งว ันหยุดสน
ิ้ ปี และปี ใหม่/ศูนย์ฉุกเฉินสำหร ับเด็ ก
คลินก
ิ ฉุกเฉินชว
หากมีการเจ็บป่ วยเช่นมีไข้ฉบั พลันในช่วงวันหยุด สามารถรับการรักษาเบือ้ งต้นได้ท่ี "คลินิกฉุกเฉินวันหยุด "
แผนกรักษา : แผนกอายุรกรรมและแผนกกุมารเวช
วันให้บริการ : วันอาทิ ตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดช่วงสิ้ นปี ถึงขึ้นปี ใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2021 - วันอังคารที่ 4 มกราคม 2022
เวลา 9:30 - 11:30 น. และ 13:00 – 16:00 น.
(※เวลำทำกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง กรุณำโทรศัพท์สอบถำมเมื่อต้องกำรเข้ำรับกำรตรวจรักษำ)
โทรศัพ ท์&เขต

าอ่ านภาษาไทย
ุ่
ชื่อสถานพยาบาลภาษาญี่ปน&ค
南部小児急病センター（川崎病院内）

นันบุ โชนิควิ เบีย วเซนเตอร์ (ในรพ.คาวาซากิ)
川崎休日急患診療所

คาวาซากิ คิวจิตสึ คิวกังชินเรีย วโจ
幸休日急患診療所

ไซไว คิวจิตสึ คิวกังชินเรีย วโจ
中原休日急患診療所

นากาฮาระ คิวจิตสึ คิวกังชินเรีย วโจ

044-233-5521 เขตคาวาซากิ

เวลาเปิดลงทะเบียน / ทาการตรวจรักษา
ทุกคืนเวลา 17:00 - 8:30 น.เช้าวันถัดไป
ั หยุดราชการและหยุดปี ใหม่เปิ ดตลอดวัน
วันอาทิตย์วน

044-211-6555 เขตคาวาซากิ
044-555-0885 เขตไซไว
044-722-7870 เขตนากาฮาระ
ทุกคืนเวลา 18:30 - 23:00 น.

中部小児急病センター

ชูบุ โชนิควิ เบีย วเซนเตอร์
高津休日急患診療所

ทากาสึ คิวจิตสึ คิวกังชินเรีย วโจ
宮前休日急患診療所

มิย ามาเอะ คิวจิตสึ คิวกังชินเรีย วโจ

ุ าชิโคสุง ิ
044-733-5181 เขตนากาฮาระ ในโรงพยาบาลนิฮงอิกะไดกักกุมซ
(Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital)

044-811-9300 เขตทากาสึ
044-853-2133 เขตมิย ามาเอะ
9:00 - 11:30 น. และ 13:00 - 16:00 น.

多摩休日夜間急患診療所

ทามะ คิวจิตสึ ยากัง คิวกังชินเรีย วโจ
北部小児急病センター

โฮคูบุ โชนิควิ เบีย วเซนเตอร์
麻生休日急患診療所

อาซาโอะ คิวจิตสึ คิวกังชินเรีย วโจ

044-933-1120 เขตทามะ

(แผนกอายุรกรรมและกุมารเวช)
18:30 - 22:30 น. (แผนกอายุรกรรม)
้
ทุกคืนตังแต่

044-933-1120 เขตทามะ

ทุกคืน 18:30 - ตี 5:30 น.วันถัดไป (แผนกกุมารเวช)

044-966-2133 เขตอาซาโอะ

ศูนย์ข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิ น (ให้บริการ 24 ชัวโมง
่
ยกเว้นการให้ข้อมูลแผนกทันตกรรมและปรึกษาด้านการแพทย์) โทรศัพท์ : 044-739-1919
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมเรื่องต่ำง ๆ หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือกรุณำติดต่อเรำได้ (ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. 2021 เริม่ ให้บริกำรให้คำปรึกษำทำงออนไลน์ผ่ำน ZOOM แล้ว !
จองใช้บริการได้จากโฮมเพจ
9:00 - 17:00 น. (ให้บริกำรระหว่ำงช่วงพักกลำงวันด้วย)
＊สำยตรงถึงผูใ้ ห้คำปรึกษำ โทร.044-455-8811
＊เวลำในกำรรับคำปรึกษำ

หากต้องการรับคาปรึกษาในวันที่เจ้าหน้ าที่ล่ามไม่ประจาการ สามารถใช้บริ การล่ามทางโทรศัพท์เพื่อรับคาปรึกษาได้
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส

วัน
จันทร์・เสาร์
อังคาร・ศุกร์

ภาษา
ภาษาจีน
ภาษาสเปน

จันทร์・เสาร์
อังคาร・พุธ

ภาษาเกาหลี・เกาหลีเหนื อ

อังคาร・พฤหัส
อังคาร・ศุกร์
อังคาร・พุธ

ภาษาตากาล็อก
ภาษาไทย
ภาษาเนปาล

อังคาร・พุธ
จันทร์・อังคาร
อังคาร・เสาร์

ภาษาเวียดนาม
ภาษาอิ นโดนี เซีย

＊จัดบริ การให้คาปรึกษาฟรีโดยทนายโนตารีพบ
ั บลิ ค

วัน
เพจสมัครบริกำรปรึกษำ
ทำงออนไลน์

(ให้คำปรึกษำเป็ นภำษำญีป่ ่ ุน แต่สำมำรถจองใช้บริกำรล่ำมได้)

วันเวลำ : วันอำทิตย์ท่ี 19 ธันวำคม 2021, วันอำทิตย์ท่ี 16 มกรำคม 2022 เวลำ 14:00 – 16:00 น.
สถำนที่ : ห้องประชุมสมำคม ชัน้ 2 ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ

โฮมเพจสมำคมนำนำชำติ
คำวำซำกิ

