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สมาคมนานาชาติคาวาซากิ  (องคก์รสาธารณะ) 
                                             

 

 
 

 

ภาษาองักฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาลอ็ก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญ่ีปุ่นแบบง่ายส าหรบัชาวต่างชาติ 

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

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

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

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

(วนัเวลำ) วนัเสำรท์ี ่6 พฤศจกิำยน 2021 เวลำ 10:00 - 12:00น.  
(สถำนที)่ หอ้งโถงกจิกรรมชัน้ 2 ศนูยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ 
(คุณสมบตัผิูส้มคัร) นักศกึษำมหำวทิยำลยั หรอืวทิยำลยัระยะสัน้ วทิยำลยัอำชวีศกึษำ, นักเรยีนมธัยมปลำย (รวมถงึผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำ) 
(จ ำนวน) 20 คน (เรยีงตำมล ำดบักำรสมคัร)  
(วทิยำกร) ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนักำรศกึษำอุเคน  คุณฟำง เจนิหวั  (Fang Zhen Hua) 
(เน้ือหำ) ① ควำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรหำงำน ② ขัน้ตอนกำรหำงำน  ③ มำรยำทในกำรสมคัรงำน 
         ④ ฝึกสมัภำษณ์งำน              ⑤ ชว่งถำม-ตอบ Q & A  

(ตดิต่อสอบถำม) สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ(องคก์รสำธำรณะ)  ทำงโทรศพัทห์รอือเีมล      
(โทรศพัท)์ 044-435-7000  อเีมล : soudan39@kian.or.jp  
  

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

 
 

บรกิำรใหค้ ำปรกึษำและอธบิำยขอ้มลูทีจ่ ำเป็นในกำรศกึษำต่อในโรงเรยีนมธัยมปลำยของจงัหวดัคำนำกำวะ 
(วนัเวลำ) วนัเสำรท์ี ่20 พฤศจกิำยน 2021 เวลำ เวลำ 13:00 - 16:00น. 
(สถำนที)่ หอ้งประชุม ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ 
(กำรรบัสมคัร) สมคัรทำงโทรศพัทห์รอืมำตดิต่อดว้ยตวัเองไดจ้นถงึวนัที ่30 ตุลำคม 2021   
(คุณสมบตัผิูส้มคัร) นักเรยีนมธัยมตน้  ผูป้กครองหรอืผูด้แูล ไมเ่กนิ 20 ครอบครวั (ครอบครวัละไม่เกนิ 3 คน) 
(เน้ือหำ) คุณสมบตัผิูเ้ขำ้สอบ  ใหค้ ำปรกึษำทัว่ไป ฯลฯ 
(ตดิต่อสอบถำม)  สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ  โทรศพัท ์ 044-435-7000 

   (ผูร้่วมจดักจิกรรม) สมำคมส่งเสรมิวฒันธรรมหลำกหลำย และสมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ (องคก์รสำธำรณะ)  
 

 
(วนัเวลำ) วนัเสำรท์ี ่16 และ 30 ตุลำคม  2021 เวลำ 14:00 - 16:00 น. (ร่วมงำนฟร ีไม่มคี่ำใชจ้ำ่ย)   
(จ ำนวน) 30 คน (หมดเขตวนัศกุรท์ี ่15 ตุลำคม) (วธิกีำรสมคัร) กรอกแบบฟอรม์สมคัรทำงโฮมเพจ 
(เน้ือหำ) นักเรยีนต่ำงชำตทิีม่ำแลกเปลีย่นทีเ่มอืงคำวำซำก ิ รว่มกนัแนะน ำเมอืงคำวำซำก ิ เปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำง 
ระหว่ำงเมอืงคำวำซำกกิบัประเทศของตวัเอง  เช่น วฒันธรรม  ภำพยนตร ์ฯลฯ 
แต่ละกลุ่มน ำเสนอควำมคดิเหน็แลกเปลีย่นกนัทำงออนไลน์ 
(ตดิต่อสอบถำม) สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ(องคก์รสำธำรณะ) 
โทรศพัท ์044-435-7000 อเีมล : kiankawasaki@kian.or.jp 

เข้าร่วม 

ฟรี 
จอง 

ล่วงหน้า 

★ สมคัรเขำ้รว่มงำนฟร ี!  

★ รบัค ำปรกึษำฟรจีำก
เจำ้หน้ำทีผู่ดู้แลโดยตรง 

แนะน าการศึกษาต่อมธัยมปลาย  
ส าหรบัเดก็ท่ีอยู่ในต่างประเทศ 

 

https://www.kian.or.jp/
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จองใช้บริการได้จากโฮมเพจ 

รบัสมคัรผูแ้ทนองคป์ระชุมพลเมืองชาวต่างชาติ 
             แห่งเมืองคาวาซากิ รุน่ท่ี 14 

สมคัรเป็นตวัแทนเพือ่ส่งเสยีงของท่านไปถงึเมอืงคาวาซาก ิ! 
(คุณสมบตัผิูส้มคัร) ① เป็นผูท้ีไ่มม่สีญัชำตญิีปุ่่ น 

② มอีำยุ 18  ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป 
③ เป็นผูท้ีล่งทะเบยีนผูอ้ยู่อำศยัของเมอืงคำวำซำกมิำนำนกว่ำ 1 ปี  

(จ ำนวนทีร่บั) ไม่เกนิ 26 คน  
(ระยะเวลำท ำงำน) ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2022 ถงึ 31 มนีำคม 2024 (เป็นเวลำ 2 ปี) 
(วธิสีมคัร)  วนัพุธที ่1 กนัยำยน 2021 - วนัองัคำรที ่16 พฤศจกิำยน ยดึวนัประทบัตรำไปรษณียเ์ป็นหลกั 
  กรุณำส่งใบสมคัรทำงไปรษณียไ์ปที ่แผนกส่งเสรมิวฒันธรรมหลำกหลำย (หรอืน ำไปยื่นดว้ยตนเอง) 
  จ่ำหน้ำซองถงึ : 川崎市 市民文化局 市民生活部 多文化共生推進課 

  〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 9 階 

(ใบสมคัร)     ขอรบัไดท้ีห่น่วยบรกิำรขอ้มลู ทีว่่ำกำรเขต  ศูนยช์มุชน (ชมินิคงั) หรอืดำวน์โหลดจำกโฮมเพจของทีท่ ำกำรเมอืงฯ 
(เน้ือหำงำน)   ผูแ้ทนแต่ละคนตัง้ประเดน็และท ำกำรปรกึษำหำรอืเกีย่วกบัขอ้ปัญหำต่ำง ๆ ทีช่ำวต่ำงชำตกิ ำลงัประสบอยู่   

จำกนัน้ท ำรำยงำนผลกำรประชมุเสนอต่อนำยกเทศมนตร ีพรอ้มทัง้น ำเสนอควำมคดิเหน็ 
※ ด ำเนินกำรประชุมเป็นภำษำญีปุ่่ น  เอกสำรมคี ำอ่ำนตวัคนัจกิ ำกบั 

(ตดิต่อสอบถำม) เมอืงคำวำซำก ิกองงำนวฒันธรรมพลเมอืง ฝ่ำยพลเมอืงและกำรด ำรงชพี  แผนกส่งเสรมิวฒันธรรมหลำกหลำย 
川崎市 市民文化局 市民生活部 多文化共生推進課 

โทรศพัท ์: 044-200-2846 
   ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ   ศูนยใ์หค้ ำปรกึษำวนัสต๊อปเซน็เตอรส์ ำหรบัชำวต่ำงชำต ิ
   川崎市国際交流センター 外国人相談窓口ワンストップセンター 

 โทรศพัท ์: 044-455-8811 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

หน่วยบริการให้ค าปรึกษาส าหรบัชาวต่างชาติ ศนูยน์านาชาติเมืองคาวาซากิ 
หำกท่ำนตอ้งกำรสอบถำมเรื่องต่ำง ๆ หรอืตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืกรุณำตดิต่อเรำได ้(ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยใดๆ) 

ตัง้แต่วนัที ่1 ก.ค. เริม่ใหบ้รกิำรใหค้ ำปรกึษำทำงออนไลน์ผ่ำน ZOOM แลว้ ! 
 
  

＊เวลำในกำรรบัค ำปรกึษำ 9:00 - 17:00 น. (ใหบ้รกิำรระหว่ำงช่วงพกักลำงวนัดว้ย) 
＊สำยตรงถงึผูใ้หค้ ำปรกึษำ  โทร.044-455-8811 
          

หากต้องการรบัค าปรึกษาในวนัท่ีเจ้าหน้าท่ีล่ามไม่ประจ าการ สามารถใช้บริการล่ามทางโทรศพัท์เพ่ือรบัค าปรึกษาได้                 

 

 

 

 
 

＊จดับริการให้ค าปรึกษาฟรีโดยทนายโนตารีพบับลิค (ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญีปุ่่ น แต่สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได)้  
วนัเวลำ : วนัอำทติยท์ี ่17 ตุลำคม, วนัอำทติยท์ี ่21 พฤศจกิำยน เวลำ 14:00 - 16:00 น. 
สถำนที ่:  หอ้งประชมุสมำคม  ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ

ภาษา วนั  ภาษา วนั 

ภาษาองักฤษ  จนัทร・์เสาร ์  ภาษาจีน จนัทร・์เสาร ์

ภาษาโปรตุเกส องัคาร・ศกุร ์   ภาษาสเปน องัคาร・พธุ 

ภาษาเกาหลี・เกาหลีเหนือ องัคาร・พฤหสั  ภาษาตากาลอ็ก องัคาร・พธุ 

ภาษาเวยีดนาม องัคาร・ศกุร ์  ภาษาไทย จนัทร・์องัคาร 

ภาษาอินโดนีเซีย องัคาร・พธุ  ภาษาเนปาล องัคาร・เสาร ์

โฮมเพจสมำคมนำนำชำต ิ
คำวำซำก ิ

เพจสมคัรบรกิำรปรกึษำ 
ทำงออนไลน์  


