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************************************************************************************** 

การปฐมนิเทศก่อนเข้าโรงเรียนประถมส าหรบัเดก็ต่างชาติ 

“โรงเรยีนประถมเป็นแบบไหนนะ?” “ถำ้ไม่รูภ้ำษำญีปุ่่ น ถงึไปงำนปฐมนิเทศของโรงเรยีนกค็งจะไม่เขำ้ใจแน่ๆ…” เป็นตน้ 
ควำมกงัวลเกีย่วกบักำรเตรยีมเขำ้โรงเรยีนประถมเหล่ำนี้ เรำมคี ำตอบใหท้่ำนแลว้ อดตีครใูหญจ่ะมำบรรยำยเกีย่วกบัโรงเรยีนประถมญีปุ่่ น  
ชมภำพและค ำแนะน ำ(มหีลำยภำษำและมคี ำอ่ำนประกอบ)เกีย่วกบักจิกรรมในโรงเรยีนและกำรเตรยีมพรอ้มสิง่ของ
ต่ำงๆก่อนเขำ้เรยีน  รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมน้ีสามารถดไูด้จากโฮมเพจหรือแผ่นพบั  
- ก ำหนดกำร:วนัเสำรท์ี ่28 มกรำคม 2023 เวลำ 13:30-16:00น. - สถำนที:่หอประชุม (ฮอลล)์ ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ
- ค่ำใชจ้่ำย:  ฟร ีไม่มคีำ่ใชจ้่ำย (มบีรกิำรแปลภำษำและรบัฝำกเดก็ กรุณำจองใชบ้รกิำรล่วงหน้ำ)      
- ตดิต่อสอบถำม: สมคัรไดท้ำง โทรศพัท:์ 044-455-8111 ตดิต่อทีศู่นยฯ์ หรอืตดิต่อทำงอเีมล: soudan39@kian.or.jp   
 

 

ส าหรบัผู้ท่ีต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนประถมและมธัยมต้นของเมืองคาวาซากิ 
หำกท่ำนประสงคจ์ะใหบุ้ตรหลำนเขำ้เรยีนในโรงเรยีนประถมหรอืมธัยมตน้ของเมอืงในเดอืนเมษำยนปีหน้ำ กรุณำตดิต่อด ำเนินกำร ณ 
ทีว่่ำกำรเขตหรอืส ำนักงำนสำขำของเขตทีท่่ำนอำศยัอยู่  สำมำรถเขำ้เรยีนไดแ้มจ้ะไมม่สีถำนะกำรพ ำนัก(ไซรวิชคิะคุ)กต็ำม 
เกณฑอ์ายุ :  โรงเรยีนประถม  : เดก็ทีเ่กดิระหว่ำงวนัที ่2 เมษำยน 2016 ถงึ 1 เมษำยน 2017  
                 โรงเรยีนมธัยมตน้ : เดก็ทีค่ำดวำ่จะจบกำรศกึษำจำกโรงเรยีนประถมในเดอืนมนีำคม 2023  
ติดต่อสอบถาม: ทีว่ำ่กำรเขตหรอืส ำนักงำนสำขำ แผนกพลเมอืง หรอืศูนยพ์ลเมอืง (คุมนิเซน็เตอร)์ 

     การประกวดสนุทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่ น โดยพลเมืองชาวต่างชาติ ครัง้ท่ี 28 
ชำวต่ำงชำตทิีก่ ำลงัศกึษำหรอืท ำงำนในเมอืงคำวำซำก ิหรอืผูท้ีก่ ำลงัเรยีนภำษำญีปุ่่ นในเขตเมอืงคำวำซำก ิ
มำลองเขำ้ประกวดสุนทรพจน์เป็นภำษำญีปุ่่ นกนัไหม  (ตอ้งใชจ้ดหมำยแนะน ำจำกโรงเรยีนหรอืหน่วยงำนทีท่ ำงำนอยู่) 
ก ำหนดกำร  ：วนัเสำรท์ี ่18 กมุภำพนัธ ์2023 เวลำ 13:00-15:30น.(กรณีสภำพอำกำศไม่ด ีจะเลื่อนกำรจดังำนเป็นวนัเสำรท์ี ่4 มนีำคม) 

สถำนที ่  ：หอประชมุ (ฮอลล)์  ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ
วนัหมดเขตรบักำรสมคัร  ： วนัพุธที ่18 มกรำคม 2023  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิโปรดตดิต่อ “สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก”ิ 
************************************************************************************** 

                        การจดัเกบ็ขยะในช่วงวนัหยดุส้ินปีและวนัหยดุปีใหม ่
  โปรดตรวจสอบชนิดของขยะท่ีท าการจดัเกบ็ในแต่ละพื้นท่ี รวมทัง้วนัท่ีจะท าการจดัเกบ็ขยะ 
- กำรจดัเกบ็ขยะทัว่ไปและวสัดุรไีซเคลิ กำรจดัเกบ็ขยะจะสิน้สุดในวนัเสำรท์ี ่31 ธนัวำคม 2022 และจะเริม่จดัเก็บขยะตำมปกตอิกีครัง้ตัง้แต่วนัพุธที ่4 มกรำคม 
2023 
- ส ำหรบัขยะทีม่ขีนำดใหญ่ จ ำเป็นตอ้งแจง้ควำมจ ำนงล่วงหน้ำ โดยจะตอ้งตดิต่อกอ่นลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 3 วนักอ่นวนัจดัเกบ็(ในช่วงวนัที ่31 ธนัวำคม ถงึวนัที ่3 
มกรำคม รวมทัง้วนัเสำรแ์ละอำทติยจ์ะไม่มกีำรจดัเกบ็ขยะชนิดนี้) 
-กำรตดิตอ่ทำงออนไลน์ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์เมอืงคำวำซำก ิ(ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งลงทะเบยีนก่อนในครัง้แรก) 
-ทำงโทรศพัทต์ดิต่อไดท้ี ่ศนูยจ์ดัเกบ็ขยะขนำดใหญ่  044-930-5300 หรอื 0570-044-530 ตัง้แต่เวลำ 8:00 น. ถงึ 16:45 น. 

เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ! 

ปีนีจั้ดแบบเข้าชมได้โดยตรง 

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
mailto:soudan39@kian.or.jp
http://putiya.com/html/school/school01_06.html


จองใช้บริการได้จากโฮมเพจ 

 

คลนิิกฉุกเฉินช่วงวนัหยุดส้ินปีและปีใหม่/ศูนย์ฉุกเฉินส าหรับเด็ก 
หากมีการเจ็บป่วยเช่นมีไขฉ้บัพลนัในช่วงวนัหยดุ สามารถรับการรักษาเบ้ืองตน้ไดท่ี้ "คลินิกฉุกเฉินวนัหยดุ " 
แผนกรักษา: แผนกอายุรกรรมและแผนกกมุารเวช 
วันให้บริการ:วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดช่วงส้ินปีถงึขึน้ปีใหม่ 

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2022 - วันพุธที่ 4 มกราคม 2023  
เวลา 9: 00 น.-11: 30 น. และ 13: 00 น.-16:00 น. 

（※เน่ืองจากเวลาท าการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาสอบถามทางโทรศพัทเ์ม่ือตอ้งการเขา้รับการตรวจรักษา） 
ช่ือสถานพยาบาล โทรศัพท์&เขต เวลาลงทะเบียน/ เวลาท าการรักษา 

南部小児急病センター（川崎病院内） 

นันบุโชนคิวิเบยีวเซนเตอร(์ในโรงพยำบำลคำวำซำก)ิ 044-233-5521  เขตคำวำซำก ิ
ทุกคืนตั้งแต่เวลา17:00น.ถึงเชา้วนัรุ่งขึ้นเวลา8:30น. 

วนัอาทิตยว์นัหยดุราชการและหยดุปีใหม่เปิดตลอดวนั 
川崎休日急患診療所 

คำวำซำกคิวิจติส ึควิกนัชนิเรยีวโจ 044-211-6555  เขตคำวำซำก ิ  

幸休日急患診療所 

ไซไว ควิจติส ึควิกนัชนิเรยีวโจ 044-555-0885  เขตไซไว   

中原休日急患診療所 

นำคำฮำระ ควิจสิคึวิกนัชนิเรยีวโจ 044-722-7870  เขตนำคำฮำระ  

中部小児急病センター 

ชูบุ โชนิควิเบยีวเซนเตอร ์ 044-733-5181  เขตนำคำฮำระ 
ทุกคนืตัง้แต่เวลำ18:30 – 23:00น. ในโรงพยำบำลมหำวทิยำลยั 
แพทยศ์ำสตรแ์หง่ญีปุ่่ น (นฮิงอคิะไดกะคุ) มุซำชโิคะสกุ ิ

高津休日急患診療所 

ทำกำส ึควิจติสคึวิกนัชนิเรยีวโจ 044-811-9300  เขตทำคะส ึ  

宮前休日急患診療所 

มยิำมำเอะ ควิจติสคึวิกนัชนิเรยีวโจ 044-853-2133  เขตมยิำมำเอะ  

多摩休日夜間急患診療所 

ทำมะควิจติส ึยำกงั ควิกนัชนิเรยีวโจ 044-933-1120  เขตทำมะ 9:00-11:30 และ 13:00-16:00 (แผนกอำยุรกรรมและกุมำรเวช)  
ทุกคนืตัง้แต่ 18:30 – 22:30น.(แผนกอำยุรกรรม) 

北部小児急病センター 

โฮะคบุุ โชนิควิเบยีวเซนเตอร ์
(ภำยในคลนิกิฉุกเฉินกลำงคนืวนัหยุดทำมะ) 

044-933-1120  เขตทำมะ ทุกคนืตัง้แต่18:30น.ถงึเชำ้วนัรุ่งขึน้เวลำ5:30น.(แผนกกมุำรเวช) 

麻生休日急患診療所 

อำซำโอะควิจติสคึวิกนัชนิเรยีวโจ 044-966-2133  เขตอำซำโอะ   

- ศูนยข์อ้มูลการแพทยฉุ์กเฉิน (ให้บริการ24ชัว่โมง ยกเวน้ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัไวรัสโคโรน่า ทนัตกรรมและการปรึกษาการแพทยท์ัว่ไป) โทรศพัท ์: 044-739-1919 

- ศูนยค์อลเซ็นเตอร์เก่ียวกบัการติดเช้ือและการฉีดวคัซีนไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ โทรศพัท ์044-200-0730 เปิดให้บริการทุกวนั ไม่มีวนัหยดุ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
หากท่านตอ้งการสอบถามเร่ืองต่าง ๆ หรือตอ้งการความช่วยเหลือกรุณาติดต่อเราได ้(ไม่เสียค่าใชจ้า่ยใดๆ) 

                                        บริการให้ค าปรึกษาทางออนไลน์ผ่าน ZOOM !  
 ＊เวลาในการรับค าปรึกษา 9:00 - 17:00 น.(ให้บริการระหว่างช่วงพกักลางวนัดว้ย) 
 ＊สายตรงถึงผูใ้หค้  าปรึกษา  โทร.044-455-8811 
          

หากต้องการรบัค าปรึกษาในวนัท่ีเจ้าหน้าท่ีล่ามไม่ประจ าการ สามารถใช้บริการล่ามทางโทรศพัท์เพ่ือรบัค าปรึกษาได้                 

 

 

 
         

ภาษา วนั  ภาษา วนั 

ภาษาองักฤษ  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 ์

โฮมเพจสมาคมนานาชาต ิ
คาวาซาก ิ

เพจสมคัรบรกิารปรกึษา 
ทางออนไลน์  


