
ฉบบัเดือนธนัวาคม2019—มกราคม2020                                     ภาษาไทย(タイ語) 
 

  
ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญี่ปุ่ นแบบง่ายส าหรับชาวต่างชาต ิ

โฮมเพจสมาคม https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html 
สมาคมนานาชาตเิมืองคาวาซาก ิ 〒211-0033 จงัหวดัคานากาว่า เมืองคาวาซากิ เขตนาคาฮาระ คซูิคิกิออนโจะ2-2 
โทรศพัท:์044-435-7000 แฟกซ์:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่นคร้ังที่25ส าหรับชาวต่างชาติ    รับสมัครผู้ประกวด！ 

หากท่านเป็นนกัศึกษาต่างชาติท่ีก าลงัศึกษาอยูห่รือท างานอยูใ่นเมืองคาวาซากิ หรือก าลงัเรียนภาษาญ่ีปุ่ นอยูท่ี่เมืองคาวาซากิ  

ท่านไม่สนใจเขา้ร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่ นกบัเราหรือ? (ตอ้งไดรั้บหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือท่ีท างาน) 

วันและเวลา：วนัเสาร์ท่ี15กุมภาพนัธ์2020（※กรณีสภาพอากาศไม่อ านวยจนตอ้งเลื่อนการประกวด จะเลื่อนเป็นวนัเสาร์ท่ี7มีนาคม） 
ตั้งแต่13:00น.ถึง16:30น.      ขอเชิญเขา้ร่วมการสังสรรคห์ลงัการประกวด 

สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ ศูนยน์านาชาติคาวาซากิ   
ปิดรับสมัคร: วนัศุกร์ท่ี 17 มกราคม 2020      ※รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสมาคมนานาชาติคาวาซากิ 
************************************************************************************** 

คลนิิกฉุกเฉินช่วงวนัหยุดส้ินปีและปีใหม่ / ศูนย์ฉุกเฉินส าหรับเด็ก 
หากท่านเกิดมีการเจ็บป่วยเช่นมีไขฉ้บัพลนัในช่วงวนัหยดุ ท่านสามารถรับการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ไดท่ี้ "คลินิกฉุกเฉินวันหยุด " 
แผนกรักษา： คลินิกอายรุกรรมและคลินิกกุมารเวช 

วันให้บริการ： วนัอาทิตย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วันหยุดช่วงส้ินปีถงึขึน้ปีใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที ่30 ธนัวาคมถึงวันเสาร์ที่ 4
มกราคม ช่วงเช้า เวลา9: 30น.-11: 30น. และ ช่วงบ่ายเวลา13: 00น.-16: 00 น. 
  （※เน่ืองจากเวลาท าการของแผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามทางโทรศพัทเ์มื่อตอ้งการเขา้รับการรักษาพยาบาล） 

บันทึกเอกสารเป็นภาษาญ่ีปุ่น& ภาษาถิ่น โทรศัพท์ & เขต เวลาลงทะเบียน/ เวลาท าการรักษา 
ศูนยฉุ์กเฉินเด็กนนับ(ุตอนใต)้ (ภายในโรงพยาบาลคาวาซากิ) 044-233-5521 

เขตคาวาซากิ 
วนัธรรมดาตั้งแต่เวลา 17:00 น. ถึงเชา้วนัรุ่งขึ้นเวลา 8:30 น 

วนัอาทิตยว์นัหยดุราชการและวนัหยดุปีใหมเ่ปิดท าการตลอด24ชัว่โมง 

คลินิกฉุกเฉินวนัหยดุคาวาซากิ 044-211-6555 
เขตคาวาซากิ 

วนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคมถึงวนัเสาร์ท่ี 4มกราคม ช่วงเชา้ เวลา9: 30น.-
11: 30น. และ ช่วงบ่ายเวลา13: 00น.-16: 00 น. 

คลินิกฉุกเฉินวนัหยดุไซไว 044-555-0885 
เขต ไซไว 

วนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคมถึงวนัเสาร์ท่ี 4มกราคม ช่วงเชา้ เวลา9: 30น.-
11: 30น. และ ช่วงบ่ายเวลา13: 00น.-16: 00 น. 

คลินิกฉุกเฉินวนัหยดุนาคะฮาระ 044-722-7870 
เขตนาคะฮาระ 

วนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคมถึงวนัเสาร์ท่ี 4มกราคม ช่วงเชา้ เวลา9: 30น.-
11: 30น. และ ช่วงบ่ายเวลา13: 00น.-16: 00 น. 

ศูนยฉุ์กเฉินเด็กชูบุ (ตอนกลาง) 

 

044-733-5181 
เขตนาคะฮาระ 

ทุกคืนตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 23:00 น. มหาวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์
นิปปอนภายในโรงพยาบาลมุซาชิโคะซูกิ 

คลินิกฉุกเฉินวนัหยดุทาคะทจ ึ
 

044-811-9300 
เขตทาคะทจึ 

วนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคมถึงวนัเสาร์ท่ี 4มกราคม ช่วงเชา้ เวลา9: 30น.-
11: 30น. และ ช่วงบ่ายเวลา13: 00น.-16: 00 น. 

คลินิกฉุกเฉินวนัหยดุมิยะมาเอะ 
 

044-853-2133 
เขตมิยะมาเอะ 

วนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคมถึงวนัเสาร์ท่ี 4มกราคม ช่วงเชา้ เวลา9: 30น.-
11: 30น. และ ช่วงบ่ายเวลา13: 00น.-16: 00 น. 

คลินิกฉุกเฉินกลางคืนวนัหยดุทามะ 044-933-1120 
เขตทามะ 

ทุกคืนตั้งแต่เวลา18:30 น.ถึง22:30 น.（คลินิกอายรุกรรม） 
วนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคมถึงวนัเสาร์ท่ี 4มกราคม ช่วงเชา้ เวลา9: 30น.-
11: 30น. และ ช่วงบ่ายเวลา13: 00น.-16: 00 น. 

ศูนยฉุ์กเฉินเด็กโฮะคุบุ (ตอนเหนือ) 044-933-1120 
เขตทามะ 

ทุกคืนตั้งแต่เวลา18:30 น. ถึงเชา้วนัรุ่งขึ้นเวลา5:30 น.  
（คลินิกกุมารเวช） 

คลินิกฉุกเฉินวนัหยดุอาซาโอะ 
 

044-966-2133 
เขต อาซาโอะ 

วนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคมถึงวนัเสาร์ท่ี 4มกราคม ช่วงเชา้ เวลา9: 30น.-
11: 30น. และ ช่วงบ่ายเวลา13: 00น.-16: 00 น. 

ศูนย์ข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (ให้บริการตลอด24ช่ัวโมงยกเว้นการให้ค าแนะน าทางด้านทันตกรรมและการปรึกษาทางการแพทย์ทั่วไป) โทรศัพท์：044-739-1919 

 

เขา้ชมฟรี / ไม่เสียค่า
เขา้ประกวด 

https://www.kian.or.jp/%20E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp


 
 

「คลบัมิตรภาพสัมพนัธ์」 
มาเรียนท าอาหารเกาหลยีอดนิยมกนัเถอะ 

วันและเวลา： วนัองัคารท่ี3 มีนาคม 2020 11:00 น. - 14:30 น（ยงัไม่สรุปเวลาแน่นอน） 

สถานที่: ห้องเรียนท าอาหารศูนยน์านาชาติคาวาซากิ             

วิทยากร： คุณชิน มิกยอง（ชาวเกาหลี）            

รายการอาหาร： ทคัคาลบ้ีชีส และอื่นๆ 

ค่าธรรมเนียม： 1,568 เยน (ช าระในวนังาน)  มีบริการดูแลเดก็ (เด็กอาย1ุ ปีขึ้นไปตอ้งแจง้ล่วงหนา้ )                   （รูปภาพประกอบ） 

วิธีสมัคร： สมคัรดว้ยไปรษณียบตัรชนิดส่ง-รับ โดยไปรษณียบตัร 1 ใบสามารถสมคัรได ้2 ท่าน 
ส่ิงท่ีตอ้งเขียนลงในไปรษณียบตัร 1. ช่ือหลกัสูตร (อาหารเกาหลี) 2. ช่ือผูป้ระสงค ์เขา้ร่วม (ในกรณีท่ีมี 2 ท่านให้แจงทั้ง 2ช่ือ) 
3. ท่ีอยู ่  4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดร้ะหว่างวนั 
※ส าหรับรายละเอียดต่างๆเช่นวนัส้ินสุดการรับสมคัรและอื่นๆกรุณาดูจากใบปลิวแนะน าหลกัสูตรหรือโฮมเพจหรือเฟสบคุของสมาคมนานาชาติคาวาซากิ 
************************************************************************************ 

การจัดเกบ็ขยะในช่วงวนัหยุดส้ินปีและวนัหยุดปีใหม่            
โปรดตรวจสอบชนิดของขยะท่ีท าการจดัเก็บในแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งวนัท่ีจะท าการจดัเก็บขยะ 
◆ การจดัเก็บขยะทัว่ไปและวสัดุรีไซเคิล: การจดัเก็บขยะจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม (วนัองัคาร) และจะเร่ิมจดัเก็บ

ขยะตามปกติอีกคร้ังตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม (วนัเสาร์) ของปีใหม ่

◆ ส าหรับขยะท่ีมีขนาดใหญ่จ าเป็นต้องแจ้งความจ านงล่วงหน้า โดยจะตอ้งแจง้ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย3วนัก่อนวนัจดัเก็บ  
(ในช่วงวนัท่ี31 ธนัวาคมถึง วนัท่ี3 มกราคม รวมทั้งวนัเสาร์และวนัอาทิตยจ์ะไม่มีการจดัเก็บขยะชนิดน้ี) 

・การสมคัรออนไลน์กบัทางเวบ็ไซตเ์มืองคาวาซากิ (ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งลงทะเบียนก่อนในคร้ังแรก ) 
・ทางโทรศพัท:์ ศนูยจ์ดัเก็บขยะขนาดใหญ่: 044-930-5300 ตั้งแต่ เวลา 8: 00น. ถึง16: 45 น. 

ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัเก็บขยะของเมืองคาวาซากินั้นท่านสามารถศึกษาไดจ้ากแผน่พบั「วิธีจัดเก็บและแยกขยะท่ัวไปและ 

ขยะรีไซเคิล」โดยแผน่พบัน้ีจะมีวางไวท่ี้ส านกังานเขตทุกเขตและศูนยน์านาชาติคาวาซากิ โดยภาษาท่ีใชน้ั้นมีทั้งภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งง่ายซ่ึงมี
ตวัอกัษรฟุริกะนะก ากบัอยู ่รวมทั้งยงัมีภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาตากาลอ็ก ภาษาโปรตุเกสและภาษาสเปนดว้ยเช่นกนั 

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

           [หน่วยบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซาก]ิ 
      กรุณาติดต่อเราหากท่านต้องการสอบถามในเร่ืองต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) 
       ★ โปรดทราบหลังจากเดือนสิงหาคมนีเ้ป็นต้นไป ทางศูนย์ขอยกเลิกการให้บริการแปลเอกสาร 

 ・เวลาท าการ(１０：００-１２：００น.และ１３：００-１６：００น.）         ・สายตรงถึงผูใ้ห้ค  าปรึกษา ０４４－４５５－８８１１ 

ภาษา วันท าการ   ภาษา วันท าการ 
ภาษาองักฤษ วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์    ภาษาจีน วนัองัคาร,วนัพุธ,วนัศุกร์ 
ภาษาโปรตุเกส วนัองัคาร,วนัศุกร์    ภาษาสเปน วนัองัคาร,วนัพุธ 
ภาษาเกาหลี วนัองัคาร,วนัพฤหสั   ภาษาตากาลอ็ก วนัองัคาร,วนัพุธ 
ภาษาเวียดนาม วนัองัคาร,วนัศุกร์   ภาษาไทย วนัจนัทร์,วนัองัคาร 
ภาษาอินโดนีเซีย วนัองัคาร,วนัพุธ   ภาษาเนปาล วนัองัคาร,วนัเสาร์  

＊การบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติในเร่ืองวีซ่าและอ่ืนๆโดยผู้เช่ียวชาญพเิศษ (สามารถรับค าปรึกษาเป็นภาษาญ่ีปุ่ น
ไดเ้ท่านั้น ถา้ตอ้งการล่ามจะตอ้งติดต่อล่วงหนา้และอาจมีค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี) 
・ วันและเวลา：วนัอาทิตยท่ี์15ธนัวาคม2019，วนัอาทิตยท่ี์19 มกราคม2020 เวลา14:00น. - 16:00 น 

  ・ สถานที:่ ห้องประชุมสมาคมชั้น 2 ศูนยน์านาชาติคาวาซากิ  


