ฉบับประจำเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2022 (จัดพิมพ์ปลำยเดือนมกรำคม)

タイ語版

สมาคมนานาชาติ คาวาซากิ (องค์กรสาธารณะประโยชน์ )

ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อิ นโดนี เซีย เนปาลและภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายสาหรับชาวต่างชาติ
โฮมเพจสมาคม https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
สมาคมนานาชาติ เมืองคาวาซากิ 〒211-0033 จังหวัดคานากาวะ เมืองคาวาซากิ เขตนาคาฮาระ คิ ซูคิกิออนโจ 2-2
โทรศัพท์ : 044-435-7000 แฟกซ์ : 044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail : kiankawasaki@kian.or.jp

การยื่นแบบแสดงภาษี เงิ นได้
บุคคลทั ่วไปทีม่ รี ายได้ประจาปี ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2021 จะต้องนาจานวนรายได้ดงั กล่าวมาคานวณภาษี
และยื่นแบบภาษีเงินได้ ซึง่ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ งานเกษตรกรรม ทาอาชีพเสริม ฯลฯ ก็จาเป็ นต้องยื่นแบบภาษีดว้ ยเช่นกัน
สาหรับผูท้ ม่ี รี ายได้เป็ นเงินเดือนจากบริษทั ไม่จาเป็ นต้องยื่นแบบแสดงภาษีดว้ ยตัวเอง ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้ตอ้ งยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้
・ผูท้ ม่ี เี งินดือนทัง้ ปี เกิน 20 ล้านเยน
・ผูท้ ม่ี เี งินเดือน 2 แห่งขึน้ ไป เป็ นต้น
ใน
การขอต่ออายุ หรือขอเปลีย่ นสถานะการพานักอาจมีความจาเป็ นต้องใช้หลักฐานการยื่นแบบภาษี
ดังนัน้ ขอให้เก็บรักษาสาเนาการยื่นแบบภาษีไว้เพื่อเป็ นหลักฐานด้วย
*ในกรณีทท่ี ่านมีผตู้ อ้ งอุปการะเลี้ยงดูทป่ี ระเทศบ้านเกิดของท่าน สามารถยื่นขอรับการหักค่าลดหย่อนภาษีได้
หากท่านยังไม่ได้รบั การหักค่าลดหย่อนภาษี สามารถยื่นแบบแสดงภาษีรายได้เพื่อขอรับคืนภาษีได้เช่นกัน
กาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงภาษี: วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2022
เอกสารที่จาเป็ นในการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้
1. แบบฟอร์มแสดงภาษีเงินได้ (ขอรับได้ทส่ี านักงานเขตสรรพากร) * ในการยื่นแบบฯ ต้องกรอกหมายเลขมายนัมเบอร์
2.หลักฐานแสดงรายได้ของปี ก่อน (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย หรือเอกสารรับรองการจ่ายค่าจ้าง) 3. ไซริวการ์ด
4.หลักฐานทีจ่ าเป็ นในการขอลดหย่อนค่าอุปการะคนในครอบครัว (สูตบิ ตั รของผูท้ อ่ี ยู่ในอุปการะและหลักฐานการโอนเงินไปยังประเทศบ้านเกิด)
5.หลักฐานทีจ่ าเป็ นในการขอลดหย่อนค่าเบีย้ ประกัน (หนังสือรับรองหักลดหย่อนเบีย้ ประกัน) 6.ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล (ใบเสร็จรับเงิน)
7.ตราประทับ (อิงคัง) หรือลายเซ็น
สถานที่ติดต่อ

สานักงานสรรพากรคาวาซากิ :

เขตที่พกั อาศัย

คาวาซากิ คิตะเซมุโชะ

2-4-3 ฮิซะโมโตะ เขตทาคะสึ เมืองคาวาซากิ (044-852-3221)

นาคาฮาระ / ทาคะสึ / มิยามาเอะ

คาวาซากิ นิชเิ ซมุโชะ

1-3-14 คามิซาโอะ เขตอาซาโอะ เมืองคาวาซากิ (044-965-4911)

ทามะ / อาซาโอะ

คาวาซากิ มินามิเซมุโชะ

3-18 เอโนะคิโจ เขตคาวาซากิ เมืองคาวาซากิ (044-222-7531)

คาวาซากิ / ไซไว

- สามารถตรวจสอบข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษได้ทโ่ี ฮมเพจของสานักงานสรรพากรแห่งชาติ
Information about Income Tax https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12011.htm
- เว็บไซต์ทร่ี วบรวมแหล่งข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ของหน่วยงานสนับสนุนการใช้ชวี ติ ของชาวต่างชาติ
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html (มีคาอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ฝรังเศส
่ สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม
อินโดนีเซีย ไทย เนปาล พม่า เขมร(กัมพูชา) มองโกล และภาษาญี่ป่ นุ แบบง่ายสาหรับชาวต่างชาติ)

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปนุ่ โดยพลเมืองชาวต่างชาติ ครัง้ ที่ 27
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 13:00 - 15:30 สถานที่ : ศูนย์นานาชาติ คาวาซากิ
สาหรับชาวต่างชาติทเ่ี พิง่ มาญี่ป่ นุ ได้ไม่เกิน 5 ปี อาศัยอยุ่ในเมืองคาวาซากิและกาลังเรียนภาษาญี่ป่ นุ อยู่
จะพูดในหัวข้อประสบการณ์ครัง้ แรกและความรูส้ กึ ในช่วงแรกทีม่ าญี่ป่ นุ
※ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่

จึงทาการถ่ายทอดสดออนไลน์ บน YouTube เท่านัน้

ในวันประกวด (19 ก.พ.) เวลา 12:30 น. กรุณาเข้าเว็บไซต์ <https://kian.or.jp/spa/>

กิ จกรรมของศูนย์นานาชาติ คาวาซากิ
หลักสูตร / กิ จกรรม

วันเวลา

หลักสูตรช่วงเช้า (อังคาร, ศุกร์)
เริม่ วันที่ 11 ม.ค. - 11 มี.ค.
เวลา 9:50 - 11:50 น.
กรุณาสอบถามรายละเอียด
หลักสูตรช่วงค่า (พุธ)
ภาษาญี่ปนุ่
เริม่ วันที่ 12 ม.ค. - 16 มี.ค.
※อาจเปลีย
่ นเป็ นการเรียนแบบออนไลน์บน Zoom เวลา18:30 - 20:30 น.
กรุณาสอบถามรายละเอียด
งานแสดงของสมาคมรวมกลุ่มประชาชนเพื่อ เสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์
เวลา 14:00∼16:00 น.
การแลกเปลีย่ นนานาชาติคาวาซากิ

หลักสูตรภาษาญี่ป่ นุ สาหรับชาวต่างชาติ
เรียนด้วยความสนุกและนาไปใช้ได้จริง

แนะนาชมรมตีกลองญี่ป่ นุ 2 คณะ ชมการ
แสดง ร่วมทดลองเล่นพร้อมมินิคอนเสิรต์
คลาสเรียนเสริมเทระโคยะ สาหรับเด็ก
ชาวต่างชาติ

คลาสเรียนภาษาช่วงปิ ดเทอมฤดูใบไม้ผลิ
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก A
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก B
ภาษาสเปนสาหรับเด็ก
การบรรยายพลเมืองของโลก
“คาวาซากิเมืองอุตสาหกรรมกับ
ประวัตศิ าสตร์การสมาคมกับชาวต่างชาติ”

การเข้าร่วม
9,350 เยน (17 ครัง้ )
ไม่รวมตาราเรียน

4,950 เยน (9 ครัง้ )
ไม่รวมตาราเรียน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมัครทางโฮมเพจ หรือทางโทรศัพท์
สามารถเข้าร่วมโดยใช้ QR Code นี้

วันที่ 5, 12, 19, 26 กุมภาพันธ์
วันที่ 5, 12, 19, 26 มีนาคม
วันเสาร์ 10:00-11:00 น.
(กาหนดการเบือ้ งต้น)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ต้องสมัครเพือ่ เข้าร่วมกิจกรรม
ผูป้ กครองต้องมารับส่งเด็กด้วยตนเอง

วันอังคารที่ 29 เป็ นต้นไป
วันพฤหัสที่ 31 มีนาคม
ภาษาอังกฤษA 13:00 - 14:00
ภาษาอังกฤษB 14:30 - 15:30
ภาษาสเปน 10:30 - 11:30
วันเสาร์ท่ี 12 มีนาคม 2022

3,300 เยน (รวมตาราเรียนแล้ว)
เปิ ดรับสมัครทางโฮมเพจตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ เป็ นต้นไป

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมัครทางโฮมเพจหรือทางโทรศัพท์

รายละเอียด
หลักสูตรเริม่ จากระดับต้นจนถึงระดับสูง
แบ่งเป็ น 9-11 คลาส
หลักสูตรช่วงเช้ามีบริการดูแลเด็กเล็ก
(อายุ 1 ปี ขน้ึ ไปจนถึงก่อนประถมศึกษา)
กาลังเปิ ดรับสมัคร
กรุณานารูปถ่ายขนาด (3X4cm) เพือ่ ใช้ในการ
สมัครมาด้วย
รับจานวน 100 คน
เรียงตามลาดับการสมัครก่อนหลัง

กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ชาวต่างชาติทม่ี ปี ั ญหาทีโ่ รงเรียนเนื่องจากไม่
เข้าใจภาษาญี่ป่ ุน เป็ นการเสริมความรูค้ วาม
เข้าใจภาษาญี่ป่ ุน และความรูต้ ่าง ๆ ใน
ห้องเรียน
มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา
กันเถอะ
ภาษาอังกฤษ (ประถมปี ท่ี 1 - ประถมปี ท่ี 4)
ภาษาสเปน (ประถมปี ท่ี 1 - ประถมปี ท่ี 5)
รับสมัคร : 100 คน
กรณีมจี านวนผูส้ มัครเกิน จะใช้วธิ จี บั ฉลาก
ผูส้ อน : 平尾光司 (ฮิราโอะ โคอุจ)ิ
ประธานสมาคมนานาชาติคาวาซากิ
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หากท่านต้องการสอบถามเรื่องต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือกรุณาติดต่อเราได้ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. 2021 เริม่ บริการให้คาปรึกษาทางออนไลน์ผา่ น ZOOM แล้ว !
จองใช้บริการได้จากโฮมเพจ
9:00 - 17:00 น. (ให้บริการระหว่างช่วงพักกลางวันด้วย)
＊สายตรงถึงผูใ้ ห้คาปรึกษา โทร.044-455-8811
＊เวลาในการรับคาปรึกษา

หากต้องการรับคาปรึกษาในวันที่เจ้าหน้ าที่ประจาภาษานัน้ ไม่ประจาการ สามารถใช้บริ การล่ามทางโทรศัพท์ได้
ภาษา
อังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาเกาหลี / เกาหลีเหนื อ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาอิ นโดนี เซีย

วัน
วันจันทร์ถงึ วันเสาร์
วันอังคาร วันศุกร์
วันอังคาร วันพฤหัส
วันอังคาร วันศุกร์
วันอังคาร วันพุธ

＊บริ การให้คาปรึกษาฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

ภาษา
ภาษาจีน
ภาษาสเปน
ภาษาตากาล็อก
ภาษาไทย
ภาษาเนปาล

วัน
วันจันทร์ถงึ วันเสาร์
วันอังคาร วันพุธ
วันอังคาร วันพุธ
วันจันทร์ วันอังคาร
วันอังคาร วันเสาร์

(ให้คำปรึกษำเป็ นภำษำญี่ป่ นุ แต่สำมำรถจองใช้บริกำรล่ำมได้)
วันเวลำ : วันอำทิตย์ท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2022, วันอำทิตย์ท่ี 21 มีนำคม 2022 เวลำ 14:00 -16:00 น.
สถำนที่ : ห้องประชุมสมำคม ชัน้ 2 ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ

เพจสมัครบริกำรปรึกษำ
ทำงออนไลน์

โฮมเพจสมำคมนำนำชำติ
คำวำซำกิ

