ฉบับประจำเดือนมิถุนำยน - กรกฎำคม 2022 (จัดพิมพ์ปลำยเดือนพฤษภำคม)

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

สำหรับท่ำนทีม่ ปี ั ญหำวิธกี ำรเขียนสมัครเพือ่ ขอพักอำศัยในเคหะเทศบำล ทำงศูนย์มบี ริกำรช่วยให้คำแนะนำวิธกี ำร
กรอกใบสมัคร และสำมำรถยื่นใบสมัครได้ในวันนัน้ (มีบริกำรล่ำม ภำษำอังกฤษ จีน เกำหลี เกำหลีเหนือ โปรตุเกส สเปน
ตำกำล็อก ไทย เนปำล เวียดนำม อินโดนีเซีย)
กาหนดการ
วันเสำร์ท่ี 11 มิถุนำยน เวลำ 10:00 - 12:00 น.
สถานที่
ห้องจัดกิจกรรมกลุ่ม ชัน้ 2 ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
จานวนที่รบั สมัคร 20 คน
ระยะเวลาการสมัคร สมัครได้จนถึงวันพุธที่ 8 มิถุนำยน เวลำ 16:30 น. ผ่ำนทำงโทรศัพท์หรือเข้ำมำทีศ่ ูนย์
คุณสมบัติผ้สู มัคร (1) เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ ำวะ
(2) อำศัยหรือทำงำนในเมืองคำวำซำกิระยะเวลำ 1 ปี ขน้ึ ไป
(3) รำยได้ต่อเดือนไม่เกินข้อกำหนด
(4) มีปัญหำด้ำนทีพ่ กั อำศัย

งานเทศกาลนานาชาติ คาวาซากิ ประจาปี 2022 (ยกเลิก)
ตำมทีส่ วัสดีคำวำซำกิฉบับก่อนหน้ำนี้ (เดือนเม.ย. - พ.ค.) ได้แจ้งว่ำ “ปี น้จี ะมีกำรจัดงำนอีกครัง้ ในรอบ 3 ปี โดยใช้วธิ สี ำรองทีน่ งั ่
ล่วงหน้ำ” ให้ทุกท่ำนได้ทรำบไปนัน้ แต่หลังจำกได้พจิ ำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว ทำงสมำคมฯ ขอยกเลิกกำรจัดงำนเทศกำลนำนำชำติ
ประจำปี ทม่ี กี ำหนดจัดในวันที่ 3 กรกฎำคม นี้ เพื่อป้ องกันกำรแพร่กระจำยกำรติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่

เปิดรับให้คาปรึกษาเกี่ยวกับผู้ลี้ภยั ชาวยูเครน
ศูนย์วนั สต็อปเซ็นเตอร์ให้คาปรึกษาในหลากหลายวัฒนธรรมแห่งเมืองคาวาซากิ
เนื้ อหาที่ปรึกษา
ภาษาที่ให้บริการ
วันและเวลา
วิ ธีการให้คาปรึกษา

กำรรับอุปกำระผูล้ ภ้ี ยั ชำวยูเครนหรือปรึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินชีวติ เป็ นต้น
สำหรับภำษำยูเครน สำมำรถให้คำปรึกษำได้ผ่ำนทำงเครื่องแปลภำษำ (ติดต่อทีเ่ คำน์เตอร์)
วันจันทร์ - วันเสำร์ เวลำ 9:00 - 17:00 น.
ติดต่อทีเ่ คำน์เตอร์หรือทำงโทรศัพท์ (044-455-8811) อีเมล (soudan39@kian.or.jp)
ออนไลน์ (จองล่วงหน้ำ) โดยยื่นคำขอปรึกษำทำงออนไลน์ผ่ำน ZOOM ได้ทเ่ี ว็ปไซต์
http://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml
※ นอกจำกนี้ยงั มีบริกำรให้คำปรึกษำทัง้ 11 ภำษำตำมปกติ

ห้องสมุด ชัน้ 2 ของศูนย์นำนำชำติ มีหนังสือ
นิทำนภำพอยู่กว่ำ 30 ภำษำ ทัง้ นิทำนภำพ
ภำษำญี่ป่ นุ และภำษำต่ำงประเทศในเล่มเดียวกัน
และนิทำนภำพต้นฉบับทีส่ ำมำรถอ่ำนเทียบไปกับฉบับแปลได้ นอกจำกนี้ยงั มี
นิทำนภำพแบบทีม่ ี CD/DVD แนบมำอีกด้วย เชิญมำอ่ำนหนังสือกัน จะอ่ำน
นิทำนภำพไปพร้อมกับเด็กๆ หรืออ่ำนเพือ่ เป็ นประโยชน์ในกำรเรียนภำษำญีป่ ่ นุ

Harry the Dirty
Dog

The Three Billy Goats
Gruff

(ภำษำอังกฤษ / ญี่ป่ นุ พร้อมแผ่น CD)
付

มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรสื่อสำรทีด่ ใี นทีท่ ำงำน
ช่วงเวลา
วันและเวลา
จานวนที่รบั
ค่าใช้จ่าย
การสมัคร
วิ ธีการเรียน
สถานที่
คุณสมบัติผ้สู มัคร

วันเสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม - วันเสาร์ท่ี 6 สิงหาคม 2022 (ทุกวันพุธและวันเสาร์)
วันพุธ เวลา 18:30 น. ถึง 20:30
วันเสาร์
น. เวลา 10:00 - 12:00 น.
ประมาณ 10 คน
(มีการคัดเลือก)
4,950 เยน (ทัง้ หมด 9 ครัง)้ ※ ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน
วันที่ 5 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน
เรียนออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชัน ZOOM
※ ยกเว้นวันที่ 9 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม จะเป็ นการเรียนในชัน้ เรียนปกติ
สมัครได้ทน่ี ่ี
ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
(1) เป็ นผูท้ ่ที างานอยู่ในเมืองคาวาซากิ หรืออาศัยอยู่ในคาวาซากิแต่ทางานอยู่นอกเขต
(งานพาร์ทไทม์กเ็ ข้าสามารถสมัครเรียนเข้าเรียนได้ )
(2) มีทกั ษะภาษาญี่ปุ่น เทียบเท่า JLPT ระดับ N3 หรือสูงกว่า (จะได้รบั การพิจารณา)

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือกรุณาติดต่อเราได้ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)
สามารถให้คาปรึกษาทางออนไลน์ผ่าน ZOOM ได้ดว้ ย !

9:00 – 17:00 น. (ให้บริการระหว่างช่วงพักกลางวันด้วย)
＊สายตรงถึงผูใ้ ห้คาปรึกษา โทร. 044-455-881
＊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 19 มิถุนำยน 2022, วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2022 เวลำ 14:00 - 16:00 น.
สถำนที่ : ห้องประชุมสมำคม ชัน้ 2 ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ

เพจสมัครบริกำรปรึกษำ
ทำงออนไลน์

โฮมเพจสมำคมนำนำชำติ
คำวำซำกิ

