ฉบับประจำเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2022 (จัดพิมพ์ปลำยเดือนมีนำคม)

タイ語版

สมาคมนานาชาติ คาวาซากิ (องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ )

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 เขตนากาฮาระ คิ ซูคิกิออนโจ 2-2
โทรศัพท์ : 044-435-7000 แฟกซ์ : 044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail : kiankawasaki@kian.or.jp

สนุกและได้ประโยชน์ จากหลักสูตรภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับชาวต่างชาติ
กำรเรียนกำรสอนแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย มีกจิ กรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจวัฒนธรรมญีป่ ่ นุ และกำรป้ องกันภัยพิบตั ใิ นท้องถิน่ ด้วย

หลักสูตรช่วงเช้า ทุกวันอังคารและวันศุกร์ 9:50 - 11:50 น.
ภำคกำรศึกษำที่ 1 วันอังคำรที่ 12 เมษำยน - วันอังคำรที่ 28 มิถุนำยน
11,550 เยน (21 ครัง้ )
ภำคกำรศึกษำที่ 2 วันอังคำรที่ 13 กันยำยน - วันศุกร์ท่ี 2 ธันวำคม
12,100 เยน (22 ครัง้ )
ภำคกำรศึกษำที่ 3 วันอังคำรที่ 10 มกรำคม - วันอังคำรที่ 7 มีนำคม 2023 09,350 เยน (17 ครัง้ )
※ มีบริ การรับฝากเด็ก (1 ขวบขึ้นไป

ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

※ค่ำตำรำเรียนมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงหำก

หลักสูตรช่วงคา่ ทุกวันพุธ 18:30 - 20:30 น.
ภำคกำรศึกษำที่ 1 วันพุธที่ 13 เมษำยน - วันพุธที่ 6 กรกฎำคม
ภำคกำรศึกษำที่ 2 วันพุธที่ 7 กันยำยน - วันพุธที่ 21 ธันวำคม
ภำคกำรศึกษำที่ 3 วันพุธที่ 11 มกรำคม - วันพุธที่ 8 มีนำคม 2023
※

ไม่มีบริการรับฝากเด็ก

สถำนที่ : ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
โทรศัพท์ : 044-435-7000

6,600 เยน (12 ครัง้ )
8,250 เยน (15 ครัง้ )
4,950 เยน (9 ครัง้ )

※ค่ำตำรำเรียนมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงหำก

สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติม : สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ
อีเมล : kiankawasaki@kian.or.jp

※วันและเวลาอาจมีการเปลีย
่ นแปลง หรืออาจเปลีย่ นเป็ นการเรียนออนไลน์ ได้ ผูม้ ีความประสงค์สมัครเรียนกรุณาตรวจยืนยันรายละเอียดอีกครัง้ ก่อนสมัคร

การบรรยายวิธีกรอก"แบบฟอร์มใบสมัครที่อยู่อาศัยของเทศบาล"สาหรับชาวต่างชาติ
อยำกสมัครทีอ่ ยู่อำศัยของเทศบำลแต่ไม่ทรำบวิธกี ำรเขียน…..ท่ำนทีม่ ปี ั ญหำนี้ เรำสำมำรถช่วยให้ท่ำนกรอกใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครได้
(มีบริกำรล่ำมภำษำอังกฤษ, จีน, เกำหลี, โปรตุเกส, สเปน, ตำกำล็อก, ไทย, เนปำล, เวียดนำม และอินโดนีเซีย)
วันและเวลา : วันเสาร์ที่ 11 มิ ถนุ ายน เวลา 10:00 – 12:00 น.
กรุณาจองล่วงหน้ า !
ฟรี
สถานที่
: ศูนย์นานาชาติ คาวาซากิ ห้องกิ จกรรมชัน้ 2
การรับสมัคร : ทางโทรศัพท์หรือมาสมัครด้วยตัวเอง ภายในวันพุธที่ 8 มิถนุ ายนนี้
ที่อยู่อาศัยของเขตคาวาซากิ คือ : อำคำรทีพ่ กั อำศัยทีส่ ร้ำงขึน้ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเขต มีเขตคำวำซำกิเป็ นเจ้ำของ เพื่อให้ผู้
มีปัญหำด้ำนทีพ่ กั หรือผูม้ รี ำยได้น้อยสำมำรถเช่ำได้ในรำคำถูก ควำมแตกต่ำงจำกทีพ่ กั อำศัยเอกชนคือ ถึงแม้จะไม่มคี ำ่ เงินกินเปล่ำและ
ค่ำธรรมเนียมกำรต่อสัญญำรำยปี แต่จะมีขอ้ กำหนดเกีย่ วกับฐำนรำยได้ทต่ี อ้ งนำมำประกอบกำรพิจำรณำทัง้ ตอนสมัคร ตลอดจนถึงเวลำที่
ย้ำยเข้ำไปอยู่แล้ว และมีกำรสำรวจรำยได้ทุกปี เพื่อนำมำคำนวณอัตรำค่ำเช่ำ
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร : (1) เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ ำวะ
(2) อำศัยในเขตคำวำซำกิ หรือทำงำนในเขตคำวำซำติตงั ้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป
(3) มีรำยได้ต่อเดือนไม่เกินกำหนด
(4) มีปัญหำด้ำนทีพ่ กั อำศัย เป็ นต้น

หากกังวลใจเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
◎

ら・・・

บริ การให้คาปรึกษาทัวไปเกี
่
่ยวกับโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา

1. ศูนย์บริการจองวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ เมืองคาวาซากิ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0120-654-478 (8:30 - 18:00 น.) (ทุกวันไม่มวี นั หยุด)
ภาษาที่ให้บริการ : ญีป่ ่ นุ อังกฤษ จีน เกำหลี โปรตุเกส สเปน
2. คาแนะนาสาหรับผูม้ ีอาการ เช่นมีไข้
ขัน้ แรกให้ปรึกษำและเข้ำรับกำรตรวจจำกสถำนพยำบำลทีไ่ ปเป็ นประจำ
ตรวจยืนยันว่าที่นัน่ มีแพทย์ที่จะทาการตรวจให้ได้ หรือติ ดต่อสอบถามจากศูนย์ให้บริการข้อมูล
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่และข้อมูลการฉี ดวัคซีน เมืองคาวาซากิ
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-200-0730
เวลาให้บริการ : ตลอด 24 ชัวโมง
่ (ทุกวันไม่มวี นั หยุด)
เรื่องที่ให้บริการ : เกีย่ วกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่, กำรป้ องกันกำรติดเชือ้ ฯลฯ
3. ศูนย์ให้คาปรึกษาหลายภาษาของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิ การ (คอลเซ็นเตอร์)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0120-565653 (โทรฟรี) (ทุกวันไม่มวี นั หยุด)
ภาษาที่ให้บริการ : อังกฤษ จีน เกำหลี โปรตุเกส สเปน ไทย เวียดนำม
เวลาให้บริการ
: 9:00 - 21:00 น. ◇ภาษาไทย: 9:00 น. - 18:00น. ◇ภาษาเวียดนาม : 10:00 - 19:00 น.
****************************************************************************************

งานเทศกาลนานาชาติ คาวาซากิ
กลับมำอีกครัง้ ในรอบ 3 ปี ในปี น้เี รำจะใช้วธิ สี ำรองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้ำ งำนเทศกำลทีค่ ุณจะได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและกำร
เต้นรำจำกทัวโลก
่
ควำมสนุกทีค่ ณ
ุ รอคอย ! สำหรับปี น้มี ปี รับขนำดของงำนเล็กลงและจำกัดผูเ้ ข้ำร่วมงำน
วันและเวลา : วันอาทิ ตย์ที่ 3 กรกฎาคม เวลา 10:00 - 16:30 น. (กาหนดการ)
สถานที่ : ศูนย์นานาชาติ คาวาซากิ
***************************************************************************************

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

ภาษา
ภาษาจีน
ภาษาสเปน
ภาษาตากาล็อก
ภาษาไทย
ภาษาเนปาล

วัน
วันจันทร์ถงึ วันเสาร์
วันอังคาร วันพุธ
วันอังคาร วันพุธ
วันจันทร์ วันอังคาร
วันอังคาร วันเสาร์

＊การขอรับคาปรึกษาทนายโนตารี ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ให้คำปรึกษำเป็ นภำษำญีป
่ ่ นุ สำมำรถจองใช้บริกำรล่ำมได้)

วันเวลำ : วันอำทิตย์ท่ี 17 เมษำยน 2022, วันอำทิตย์ท่ี 15 พฤษภำคม 2022 เวลำ 14:00 - 16:00 น.
สถำนที่ : ห้องประชุมสมำคม ชัน้ 2 ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ

เพจสมัครบริกำรปรึกษำ
ทำงออนไลน์

โฮมเพจสมำคมนำนำชำติ
คำวำซำกิ

