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มีฉบบัภาษาญ่ีปุ่น องักฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาลอ็ก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญ่ีปุ่นแบบง่าย 

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

สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ 〒211-0033 จงัหวดัคำนำกำว่ำ เมอืงคำวำซำก ิเขตนำคำฮำระ คซิูคกิอิอนโจ 2-2 

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

 
 

 

 

 

วนัเวลำ: วนัเสำรท์ี ่21 สงิหำคม  10:00 น. – 12:00 น.  สถำนที:่ ฮอลประชุมของศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ

คุณสมบตัผิูส้มคัร: นักเรยีนประถมศกึษำขึน้ไป(ไม่จ ำกดัเชือ้ชำต)ิ    จ ำนวน: 20 คน (เรยีงตำมล ำดบัสมคัรก่อนไดก้่อน) 

เปิดรบัสมคัร: ตัง้แตว่นัจนัทรท์ี ่21 มถิุนำยน  ทำงโทรศพัท ์โทรสำร อเีมล ์หรอืมำสมคัรโดยตรงทีศู่นยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ

ตดิต่อสอบถำม: สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ

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

ส ำหรบัท่ำนทีไ่ดร้บัคปูองเพื่อรบัวคัซนีตำ้นไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หมแ่ลว้ สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

โฮมเพจของเมอืงคำวำซำก ิhttps://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html  

มบีรกิำรจองวคัซนีทำงโทรศพัทใ์นภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำทีใ่หบ้รกิำร: องักฤษ จนี เกำหล ีโปรตุเกส สเปน): 

เบอรค์อลเซน็เตอรท์ีใ่หบ้รกิำรในภำษำต่ำงประเทศ: 0120-654-478 (ทุกวนั เวลำ 8:30 น. - 18:00 น.) 

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

การเดินทางของเสน่หด์นตร ีประจ าปี2021 

เชิญร่วมงานฟรีคอนเสิรต์ฉลองครบรอบ 40 ปีความสมัพนัธเ์มืองคาวาซากิ・เมืองเส่ินหยางประเทศจีน！（จบัฉลาก） 

วนัจดัแสดง: วนัพฤหสัที ่23 กนัยำยน 2021 (วนัหยุดรำชกำร) ① ตัง้แต่ 12:00 น.② ตัง้แต่ 15:00 น. (รอบละ 100 คน) 
สถำนที:่ ฮอลประชุมของศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ 
แสดงโดย: สมำชกิวงโตเกยีวซมิโฟนีออรเ์คสตรำ้เอน็เซม็เบลิ คณุGao  Xianglin(แตง่เพลงและแสดง) และคุณZhang YaoYuan(เล่นกู่เจงิ) 
วธิกีำรสมคัร: สมคัรผ่ำนไปรษณยีบตัรโอฟุคุฮะกะค ิโดยกรอกชื่อกำรแสดง รอบเวลำทีต่อ้งกำรเขำ้ชม จ ำนวนผูเ้ชำ้ชม (ไดถ้งึ 2 คน)  
ชื่อ-สกุล ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดใ้นชว่งกลำงวนัและอเีมลลข์องผูเ้ขำ้ชมทัง้หมดทีด่ำ้นจำ่หน้ำถงึผูร้บัปลำยทำง  
หรอืจะกรอกแบบฟอรม์สมคัรของสมำคมนำนำชำตคิำวำซำก(ิสแกนQR Code)  
หมดเขตกำรสมคัร: วนัศุกรท์ี ่20 สงิหำคม (นับวนัทีไ่ปรษณียบตัรมำถงึ) 
ผูจ้ดังำน: ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิเมอืงคำวำซำก ิ(ผูร้บัผดิชอบงำน: (สำธำรณะ) สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก)ิ 

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
mailto:soudan39@kian.or.jp
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html


 

 

โรคลมแดดเป็นโรคท่ีหากมีอาการรนุแรงขัน้เร่ือยๆอาจท าให้เสียชีวิตได้  ฉะนัน้เรารีบหาวิธีการป้องกนั
โรคน้ีอย่างเหมาะสมในช่วงท่ีเราจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามยัตลอดช่วงการใช้ชีวิตแบบใหม่น้ีกนัเถอะ  

❶ ดื่มน ้าให้เพียงพอ ถึงแมว้่าจะยงัไม่รู้สึกกระหายน ้ากต็าม 

❷ อยูใ่นห้องท่ีอากาศถ่ายเทไดดี้และมีอณุหภมิูห้องต า่กว่า28 ℃ 

❸ ใส่เส้ือผา้ท่ีใส่สบาย, ใช้ร่มกนัแดด ใส่หมวก หรืออ่ืนๆในการใช้ชีวิตประจ าวนั 

❹ หากอยู่ในท่ีกลางแจ้งและสามารถรกัษาห่างระหวา่งผู้คนได้ ให้ถอดหน้ากากได ้

❺ นอนหลบัให้เพียงพอในแต่ละวนั รกัษาสขุภาพด้วยการทานอาหารท่ีมปีระโยชน์ต่อร่างกาย 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

สนุกและมปีระโยชน์กบัหลกัสตูรภำษำญีปุ่่ นส ำหรบัชำวต่ำงชำต ิ

เป็นการเรียนแบบกลุม่ยอ่ย  เรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่ นพร้อมทัง้วฒันธรรมของญ่ีปุ่ น และการป้องกนัภยัพิบติัของภมิูภาค 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หลกัสูตรช่วงเช้า 
วนั: องัคาร ศกุร ์(9:50 น. - 11:50 น) 
ระยะเวลา: วนัท่ี 14 ก.ย. – 3 ธ.ค.  
จ านวนครัง้: 22 ครัง้ 
ค่าเรียน: 12,100 เยน (ไม่รวมค่าต าราเรียน) 
※มีบริการรบัเล้ียงเดก็ (อายุ 1 ขวบข้ึนไป・ฟรี) 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 หลกัสูตรช่วงค า่ 
วนั: พธุ (18:30 น. - 20:30 น) 
ระยะเวลา: วนัท่ี  1 ก.ย. – 15 ธ.ค.  
จ านวนครัง้: 15 ครัง้ 
ค่าเรียน: 8,250 เยน (ไม่รวมค่าต าราเรียน) 
※ไม่มีบริการรบัเล้ียงเดก็  

สถำนที:่ ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ                             สอบถำมขอ้มลูไดท้ี:่ สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ

โทรศพัท์: 044-435-7000                              อีเมล:์ kiankawasaki@kian.or.jp  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

หน่วยบริการให้ค าปรึกษาส าหรบัชาวต่างชาติ ศนูยน์านาชาติเมืองคาวาซากิ 
กรุณำตดิต่อเรำหำกท่ำนตอ้งกำรสอบถำมในเรื่องตำ่ง ๆ หรอืตอ้งกำรควำมช่วยเหลอื (ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยใด ๆ) 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.ค. ได้เร่ิมบริการให้ค าปรึกษาออนไลน์ผ่านทาง ZOOM แล้ว！ 
จองใชบ้รกิำรไดจ้ำกโฮมเพจ 

＊เวลำในกำรใหค้ ำปรกึษำ 9:00 น. - 17:00 น. (ใหบ้รกิำรในชว่งพกักลำงวนัดว้ย) ＊สำยตรงถงึผูใ้หค้ ำปรกึษำ044-455-8811 
หำกตอ้งกำรรบัค ำปรกึษำในวนัทีเ่จำ้หน้ำทีป่ระจ ำภำษำไม่อยู่ สำมำรถใชบ้รกิำรล่ำมทำงโทรศพัทเ์พื่อรบัค ำปรกึษำได ้

       
 
 

 

 

 

 

 

＊จดับรกิำรใหค้ ำปรกึษำฟรโีดยทนำยโนตำรพีบับลคิ（ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญีปุ่่ น แต่สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได）้ 
  วนัเวลำ: วนัอำทติยท์ี ่15 สงิหำคม และ วนัอำทติยท์ี ่19 กนัยำยน เวลำ 14:00 น. - 16:00 น 
สถำนที:่ หอ้งประชมุสมำคม  ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ

ภาษา วนั  ภาษา วนั 
ภาษาองักฤษ  จนัทร ์ ถึง เสาร ์  ภาษาจีน จนัทร ์ ถึง เสาร ์

ภาษาโปรตุเกส องัคาร・ศกุร ์   ภาษาสเปน องัคาร・พธุ 

ภาษาเกาหลี องัคาร・พฤหสั  ภาษตากาลอ็ก องัคาร・พธุ 

ภาษาเวียดนาม องัคาร・ศกุร ์  ภาษาไทย จนัทร・์องัคาร 

ภาษาอินโดนีเซีย องัคาร・พธุ  ภาษาเนปาล องัคาร・เสาร ์
โฮมเพจสมำคมนำนำชำติ

คำวำซำก ิ

โฮมเพจสมคัรใชบ้รกิำรรบัค ำปรกึษำ 
ทำงออนไลน์  

mailto:kiankawasaki@kian.or.jp

