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สมาคมนานาชาติคาวาซากิ   (องคก์รเพ่ือสาธารณประโยชน์) 
                                             

 

 
 

ภาษาองักฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาลอ็ก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญ่ีปุ่นแบบง่ายส าหรบัชาวต่างชาติ 

โฮมเพจสมาคม https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html 

สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ 〒211-0033 จงัหวดัคานากาวะ เมืองคาวาซากิ เขตนากาฮาระ คิซูคิกิออนโจ 2-2 

โทรศพัท ์: 044-435-7000 แฟกซ์ : 044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail : kiankawasaki@kian.or.jp 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกแบบสอบถำมเกีย่วกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัของผูส้งูอำยุชำวต่ำงชำตใินเมอืงคำวำซำก ิ  
(ผูท้ีจ่ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรบรบิำล) จะถูกรวบรวมรำยงำนไปยงัเมอืงคำวำซำก ิ เพื่อน ำไปปรบัใชใ้นกำรก ำหนด
นโยบำยต่ำง ๆ ในอนำคต  

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจคอืผูท้ีท่ ำหน้ำทีบ่รบิำล หรอืสมำชกิในครอบครวัทีเ่คยบรบิำลผูส้งูอำยุ
ชำวต่ำงชำต ิ, เจำ้หน้ำทีบ่รบิำลวชิำชพีทีก่ ำลงัรบัผดิชอบบรบิำลผูส้งูอำยุชำวต่ำงชำตหิรอืเคยมปีระสบกำรณ์  รวมถงึผูท้ีท่รำบขอ้มลู
เกีย่วกบัสถำนกำรณ์ของผูส้งูอำยุชำวต่ำงชำตทิีจ่ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรบรบิำล 

หำกท่ำนเป็นบุคคลทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้  ขอควำมกรุณำใหค้วำมรว่มมอืในกำรท ำแบบสอบถำมนี้ และส ำหรบัผู้
ทีท่ ำแบบสอบถำมจะไดร้บัสตูรอำหำรเมก็ซกินั, อำหำรเกำหล ีหรอือำหำรญีปุ่่ นเป็นของทีร่ะลกึ   
* ดรูำยละเอยีดไดใ้นโฮมเพจ 

   ก าหนดเวลาการท าแบบสอบถาม  : ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2022 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2023 
วธิกีำรเขำ้รว่ม : ตอบแบบสอบถำมออนไลน์ หรอืดำวน์โหลดแบบสอบถำมแลว้ส่งกลบัผ่ำนทำงอเีมลหรอืไปรษณีย์  
★ต้องถึงปลายทางภายใน 31 ม.ค.                                   

โฮมเพจแบบสอบถำม : https://www.kian.or.jp/topics/fragebogen22.shtml  
 

 

 
 
 
 

กฬีำบอ็คเซยีนัน้ไม่จ ำกดัอำยุ เพศ และลกัษณะทำงดำ้นร่ำงกำยใด ๆ ทุกคนสำมำรถมำร่วมเล่นกฬีำนี้ได ้
ซึง่เป็นหนึ่งในกฬีำทีม่กีำรแขง่ขนัในมหกรรมกฬีำพำรำลมิปิค และยงัมกีำรน ำมำเล่นอย่ำงแพรห่ลำยในงำนหรอืกำรแขง่ขนัทัว่ไป 

วนัเวลำ :  วนัเสารท่ี์ 20 สิงหาคม เวลา 10:00 - 12:00 น สถำนที ่ : หอ้งประชมุ ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ
คุณสมบตัผิูส้มคัร :  นักเรยีนชัน้ประถมศกึษำขึน้ไป / ไม่จ ำกดัเชือ้ชำต ิ จ ำนวน : 20 คน (ตำมล ำดบักำรสมคัร) 
วนัรบัสมคัร :  ตัง้แตว่นัจนัทรท์ี ่20 มถิุนำยน (ทำงโทรศพัท ์โทรสำร อเีมล และทีศู่นยน์ำนำชำตคิำวำซำก)ิ 
ตดิต่อสอบถำม :  สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ
โทรศพัท ์
อเีมล 

:  044-435-7000  โทรสำร 044-435-7010 
:  soudan39@kian.or.jp 

 

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
https://www.kian.or.jp/topics/fragebogen22.shtml
mailto:soudan39@kian.or.jp


 
 

 
 
 

 
บรกิำรใหค้ ำปรกึษำและอธบิำยขอ้มลูทีจ่ ำเป็นในกำรศกึษำต่อในโรงเรยีนมธัยมปลำยของจงัหวดัคำนำกำวะ 

วนัเวลำ : วนัจนัทร(์วนัหยุด)ท่ี 19 กนัยายน 2022 เวลา 13:00 - 16:00 (ผูเ้ขำ้รว่มงำนจะถูกระบุเวลำเขำ้งำนต่ำงกนั) 
สถำนที ่ : หอ้งประชมุ ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ 
กำรรบัสมคัร : สมคัรไดถ้งึวนัที ่3 กนัยำยน 2022 ทำงเวบ็ไซต ์https://hsguide.me-net.or.jp/reservations                                 
คุณสมบตัผิูส้มคัร : นักเรยีนชัน้ ม.3  ผูป้กครองหรอืผูด้แูล ไม่เกนิ 24 ครอบครวั (ครอบครวัละไม่เกนิ 3 คน) (มกีำรคดัเลอืก) 
เน้ือหำ : แนะน ำโรงเรยีนมธัยมปลำย  ใหค้ ำปรกึษำทัว่ไป ฯลฯ 
ตดิต่อสอบถำม : ใชภ้ำษำญีปุ่่ น ภำษำองักฤษ อกัษรโรมำจ ิตดิตอ่ทำงอเีมลมำที ่koko@mcajp.com  

   ผูร้่วมจดังำน : สมำคมส่งเสรมิวฒันธรรมหลำกหลำย  สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ
                   คณะกรรมกำรกำรศกึษำจงัหวดัคำนำกำวะ  องคก์ร NPO เครอืขำ่ยกำรศกึษำเพือ่แลกเปลีย่นวฒันธรรมแห่งคำนำกำวะ 

มำลองท ำอำหำรไทยอร่อยแบบงำ่ยๆ ทีบ่ำ้นดว้ยกนั  พรอ้มแนะน ำวฒันธรรมไทย 
 

วนัเวลำ   : วนัเสารท่ี์ 15 ตุลาคม  2022 เวลา 11:00 – 13:00 น. 
 วทิยำกร  : นำคำดะ ศริวิรรณ (ชำวไทย)  เมนู : ลำบหม ูและอื่น ๆ    
ค่ำใชจ้่ำย      : ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยใด ๆ (เน่ืองจำกเป็นกำรกจิกรรมแบบออนไลน์) 
วธิกีำรสมคัร : กรอกใบสมคัรทำงโฮมเพจ หรอืสมคัรผ่ำนอเีมล ＊สมคัรได้ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคมน้ี＊ 

สมคัรทำงโฮมเพจกรอกใบสมคัรที ่ https://www.kian.or.jp/wf/  อเีมล soudan39@kian.or.jp 
＊รำยละเอยีดสำมำรถอ่ำนไดจ้ำกแผ่นพบั, โฮมเพจ, Facebook หรอืตดิต่อสอบถำมโดยตรงทีส่มำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ
 

 

หากท่านตอ้งการสอบถามเรื่องต่าง ๆ หรอืตอ้งการความช่วยเหลอืกรุณาตดิต่อเราได ้(ไม่เสยีค่าใชจ้่ายใด ๆ) 

สามารถใหค้ าปรกึษาทางออนไลน์ผ่าน ZOOM ไดด้ว้ย ! 
 

  
＊เวลาในการรบัค าปรกึษา 9:00 – 17:00 น. (ให้บริการระหวา่งช่วงพกักลางวนัด้วย) 
＊สายตรงถงึผูใ้หค้ าปรกึษา  โทร. 044-455-881 
          

หากต้องการรบัค าปรึกษาในวนัท่ีเจ้าหน้าท่ีประจ าภาษานัน้ไม่ประจ าการ สามารถใช้บริการล่ามทางโทรศพัท์ได้                 
ภาษา วนั ภาษา วนั 

องักฤษ วนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์ ภาษาจีน วนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์
ภาษาโปรตุเกส วนัองัคาร  วนัศกุร ์ ภาษาสเปน วนัองัคาร   วนัพธุ 
ภาษาเกาหลี / เกาหลีเหนือ วนัองัคาร   วนัพฤหสั ภาษาตากาลอ็ก วนัองัคาร   วนัพธุ 
ภาษาเวยีดนาม วนัองัคาร   วนัศกุร ์ ภาษาไทย วนัจนัทร ์     วนัองัคาร 
ภาษาอินโดนีเซีย วนัองัคาร   วนัพธุ ภาษาเนปาล วนัองัคาร      วนัเสาร ์

 

 
              

＊บริการให้ค าปรึกษาฟรีโดยผู้เช่ียวชาญพิเศษ (ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญี่ปุ่ น แต่สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได)้ 

★สมคัร เข้าร่วมงานฟรี！  

★รบัค าปรึกษาฟรีจาก
เจ้าหน้าท่ีด้านกฎหมาย 

★มีล่ามช่วยแปล 

แนะน ำกำรศึกษำต่อมธัยมปลำย  

ส ำหรับเด็กชำวต่ำงชำติ 

 

โฮมเพจสมำคมนำนำชำต ิ
คำวำซำก ิ

เพจสมคัรบรกิำรปรกึษำ 
ทำงออนไลน์  

＊การขอรบัค าปรึกษาทนายโนตารี ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญีปุ่่ น สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได)้ 

วนัเวลำ : วนัอำทติยท์ี ่19 มถิุนำยน 2022, วนัอำทติยท์ี ่17 กรกฎำคม 2022 เวลำ 14:00 - 16:00 น.                                                                                                             
สถำนที ่:  หอ้งประชุมสมำคม  ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ

https://hsguide.me-net.or.jp/reservations
mailto:koko@mcajp.com
https://www.kian.or.jp/wf/

