ฉบับประจำเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2022 (จัดพิมพ์ปลำยเดือนกรกฎำคม)

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

ข้อมูลทีไ่ ด้จำกแบบสอบถำมเกีย่ วกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ของผูส้ งู อำยุชำวต่ำงชำติในเมืองคำวำซำกิ
(ผูท้ จ่ี ำเป็ นต้องได้รบั กำรบริบำล) จะถูกรวบรวมรำยงำนไปยังเมืองคำวำซำกิ เพื่อนำไปปรับใช้ในกำรกำหนด
นโยบำยต่ำง ๆ ในอนำคต
กลุ่มเป้ ำหมำยในกำรสำรวจคือผูท้ ท่ี ำหน้ำทีบ่ ริบำล หรือสมำชิกในครอบครัวทีเ่ คยบริบำลผูส้ งู อำยุ
ชำวต่ำงชำติ , เจ้ำหน้ำทีบ่ ริบำลวิชำชีพทีก่ ำลังรับผิดชอบบริบำลผูส้ งู อำยุชำวต่ำงชำติหรือเคยมีประสบกำรณ์ รวมถึงผูท้ ท่ี รำบข้อมูล
เกีย่ วกับสถำนกำรณ์ของผูส้ งู อำยุชำวต่ำงชำติทจ่ี ำเป็ นต้องได้รบั กำรบริบำล
หำกท่ำนเป็ นบุคคลทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น ขอควำมกรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรทำแบบสอบถำมนี้ และสำหรับผู้
ทีท่ ำแบบสอบถำมจะได้รบั สูตรอำหำรเม็กซิกนั , อำหำรเกำหลี หรืออำหำรญีป่ ่ นุ เป็ นของทีร่ ะลึก
* ดูรำยละเอียดได้ในโฮมเพจ
กาหนดเวลาการทาแบบสอบถาม : ระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม 2022 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2023
วิธกี ำรเข้ำร่วม : ตอบแบบสอบถำมออนไลน์ หรือดำวน์โหลดแบบสอบถำมแล้วส่งกลับผ่ำนทำงอีเมลหรือไปรษณีย์
★ต้องถึงปลายทางภายใน 31 ม.ค.
โฮมเพจแบบสอบถำม : https://www.kian.or.jp/topics/fragebogen22.shtml

กีฬำบ็อคเซียนัน้ ไม่จำกัดอำยุ เพศ และลักษณะทำงด้ำนร่ำงกำยใด ๆ ทุกคนสำมำรถมำร่วมเล่นกีฬำนี้ได้
ซึง่ เป็ นหนึ่งในกีฬำทีม่ กี ำรแข่งขันในมหกรรมกีฬำพำรำลิมปิ ค และยังมีกำรนำมำเล่นอย่ำงแพร่หลำยในงำนหรือกำรแข่งขันทัวไป
่
วันเวลำ
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร
วันรับสมัคร
ติดต่อสอบถำม
โทรศัพท์
อีเมล

:
:
:
:
:
:

วันเสาร์ที่ 20 สิ งหาคม เวลา 10:00 - 12:00 น สถำนที่ : ห้องประชุม ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำขึน้ ไป / ไม่จำกัดเชือ้ ชำติ จำนวน : 20 คน (ตำมลำดับกำรสมัคร)
ตัง้ แต่วนั จันทร์ท่ี 20 มิถุนำยน (ทำงโทรศัพท์ โทรสำร อีเมล และทีศ่ ูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ)
สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ
044-435-7000 โทรสำร 044-435-7010
soudan39@kian.or.jp

★สมัคร เข้าร่วมงานฟรี！

แนะนำกำรศึกษำต่อมัธยมปลำย
สำหรับเด็กชำวต่ำงชำติ

★รับคาปรึกษาฟรีจาก

เจ้าหน้ าที่ด้านกฎหมาย
★มีล่ามช่วยแปล

บริกำรให้คำปรึกษำและอธิบำยข้อมูลทีจ่ ำเป็ นในกำรศึกษำต่อในโรงเรียนมัธยมปลำยของจังหวัดคำนำกำวะ
วันเวลำ : วันจันทร์(วันหยุด)ที่ 19 กันยายน 2022 เวลา 13:00 - 16:00 (ผูเ้ ข้ำร่วมงำนจะถูกระบุเวลำเข้ำงำนต่ำงกัน)
สถำนที่ : ห้องประชุม ศูนย์นำนำชำติคำวำซำกิ
กำรรับสมัคร : สมัครได้ถงึ วันที่ 3 กันยำยน 2022 ทำงเว็บไซต์ https://hsguide.me-net.or.jp/reservations
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร : นักเรียนชัน้ ม.3 ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ล ไม่เกิน 24 ครอบครัว (ครอบครัวละไม่เกิน 3 คน) (มีกำรคัดเลือก)
เนื้อหำ : แนะนำโรงเรียนมัธยมปลำย ให้คำปรึกษำทัวไป
่ ฯลฯ
ติดต่อสอบถำม : ใช้ภำษำญีป่ ่ นุ ภำษำอังกฤษ อักษรโรมำจิ ติดต่อทำงอีเมลมำที่ koko@mcajp.com
ผูร้ ่วมจัดงำน : สมำคมส่งเสริมวัฒนธรรมหลำกหลำย สมำคมนำนำชำติคำวำซำกิ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัดคำนำกำวะ องค์กร NPO เครือข่ำยกำรศึกษำเพือ่ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมแห่งคำนำกำวะ

มำลองทำอำหำรไทยอร่อยแบบง่ำยๆ ทีบ่ ำ้ นด้วยกัน พร้อมแนะนำวัฒนธรรมไทย
วันเวลำ
: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2022 เวลา 11:00 – 13:00 น.
วิทยำกร : นำคำดะ ศิรวิ รรณ (ชำวไทย) เมนู : ลำบหมู และอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำย : ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ (เนื่องจำกเป็ นกำรกิจกรรมแบบออนไลน์)
วิธกี ำรสมัคร : กรอกใบสมัครทำงโฮมเพจ หรือสมัครผ่ำนอีเมล ＊สมัครได้ถึงวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ＊
สมัครทำงโฮมเพจกรอกใบสมัครที่ https://www.kian.or.jp/wf/ อีเมล soudan39@kian.or.jp
＊รำยละเอียดสำมำรถอ่ำนได้จำกแผ่นพับ, โฮมเพจ, Facebook หรือติดต่อสอบถำมโดยตรงทีส
่ มำคมนำนำชำติคำวำซำกิ

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

