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(วนัเวลำ) วนัเสำรท์ี ่18 ธนัวำคม 2021 เวลำ 14:00 – 14:40 น.     
(ค่ำร่วมงำน) ฟร ี                                                                                                                                                                                                          
(จ ำนวน) 20 คน ปิดรบัสมคัรวนัจนัทรท์ี ่13 ธนัวำคม 2021   (วธิกีำรสมคัร) ทำงอเีมล 
(เน้ือหำ) ร่วมแบ่งปันเรื่องราวเก่ียวกบักิจกรรมในชว่งเทศกำลครสิตม์ำส  

หรือช่วงวนัส่งทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัปีใหม่ของประเทศคุณ  
(พเิศษส ำหรบัผูร้่วมงำน) ส ำหรบัผูร้่วมงำนทีต่อบแบบสอบถำม จะไดร้บัของขวญัเป็นสตูรอำหำรเทศกำลครสิตม์ำสหรอืปีใหม่ 
(ตดิต่อสอบถำม) สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ(องคก์รเพื่อสำธำรณประโยชน์)        
             โทรศพัท์ :  044-455-8811    อีเมล : soudan39@kian.or.jp  

งานแนะแนวข้อมูลเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียนประถมส าหรบัเดก็ต่างชาติ 
“โรงเรยีนประถมเป็นแบบไหนนะ?” ”ไม่รูภ้าษาญีปุ่่ น ถงึไปงานแนะน าโรงเรยีนกค็งไม่เขา้ใจ…”  
ความกงัวลเกีย่วกบัการเตรยีมเขา้โรงเรยีนประถมเหล่านี้ เรามคี าตอบใหท้่านแลว้  

อดตีครใูหญ่จะมาบรรยายเกีย่วกบัโรงเรยีนประถมญีปุ่่ น ชมภาพและคู่มอืแนะน า 
(มหีลายภาษาและมคี าอ่านตวัคนัจ)ิ เกีย่วกบักจิกรรมในโรงเรยีนและการเตรยีมพรอ้มสิง่ของต่างๆ ก่อนเขา้เรยีน  
สามารถดรูายละเอียดได้จากโฮมเพจหรือแผ่นพบั 

ก าหนดการ : วันเสารท์ี ่29 มกราคม 2022 เวลา 13:30 – 16:00 น.    

สถานท่ี : หอประชมุ (ฮอลล)์  ศนูยน์านาชาตคิาวาซาก ิ

ติดต่อสอบถาม โทรศพัท์ : 044-435-7000   

บริการให้ค าปรึกษาส าหรบัชาวต่างชาติ 044-455-8811 

อีเมล : soudan39@kian.or.jp (มีล่ามและบริการดแูลเดก็ กรณุาจองใช้บริการล่วงหน้า)   

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

 
แฟนกำรต์ูนหรอืคนทีช่อบเรยีนภำษำหำ้มพลำด ! 
กำรต์ูนญีปุ่่ นทีไ่ดร้บัควำมนยิมไปทัว่โลกไดถู้กแปลเป็น 
ภำษำองักฤษ เดนมำรก์ อติำล ีเยอรมนั สเปน ฯลฯ 
หอ้งสมุดของเรำไดร้วบรวมเอำกำรต์ูนแปลภำษำต่ำงประเทศ 
มำไวแ้ลว้ เช่น “ดรำกอ้นบอล” “นำรุโตะ” “YU-GI-OH! เกมกลคนอจัฉรยิะ”  
“กปัตนัสบึำสะ” ขอเชญิแวะอ่ำนไดท้ีห่อ้งสมุดและสำรสนเทศ 
 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำกชิัน้ 2 

 

สมคัรเขำ้ร่วมงำน 
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จองใช้บริการได้จากโฮมเพจ 

คลนิกิฉุกเฉนิชว่งวนัหยดุสิน้ปีและปีใหม/่ศนูยฉุ์กเฉนิส ำหรบัเด็ก 
หากมกีารเจบ็ป่วยเช่นมไีขฉ้บัพลนัในช่วงวนัหยุด สามารถรบัการรกัษาเบือ้งตน้ไดท้ี ่"คลนิิกฉุกเฉินวนัหยุด " 
แผนกรกัษา : แผนกอายุรกรรมและแผนกกมุารเวช 
วนัให้บริการ : วนัอาทิตย ์วนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดช่วงส้ินปีถึงขึ้นปีใหม่  
                        วนัพฤหสับดีท่ี 30 ธนัวาคม 2021 - วนัองัคารท่ี 4 มกราคม 2022  

เวลา 9:30 - 11:30 น. และ 13:00 – 16:00 น. 
(※เวลำท ำกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลง กรุณำโทรศพัทส์อบถำมเมื่อตอ้งกำรเขำ้รบักำรตรวจรกัษำ) 

ศนูยข้์อมูลการแพทยฉุ์กเฉิน (ให้บริการ 24 ชัว่โมง ยกเว้นการให้ข้อมูลแผนกทนัตกรรมและปรึกษาด้านการแพทย)์ โทรศพัท์ : 044-739-1919 

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

หำกท่ำนตอ้งกำรสอบถำมเรื่องต่ำง ๆ หรอืตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืกรุณำตดิต่อเรำได ้(ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยใดๆ) 

ตัง้แต่วนัที ่1 ก.ค. 2021 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 ่19 ธนัวำคม 2021, วนัอำทติยท์ี ่16 มกรำคม 2022 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  

ช่ือสถานพยาบาลภาษาญ่ีปุ่ น&ค าอ่านภาษาไทย เวลาเปิดลงทะเบียน / ท าการตรวจรกัษา

南部小児急病センター（川崎病院内） ทุกคนืเวลา 17:00 - 8:30 น.เชา้วนัถดัไป

นนับุ โชนคิวิเบียวเซนเตอร ์(ในรพ.คาวาซาก)ิ วนัอาทติย์วนัหยุดราชการและหยุดปีใหมเ่ปิดตลอดวนั

川崎休日急患診療所

คาวาซาก ิควิจติส ึควิกงัชนิเรยีวโจ
幸休日急患診療所

ไซไว ควิจติส ึควิกงัชนิเรยีวโจ
中原休日急患診療所

นากาฮาระ ควิจติส ึควิกงัชนิเรยีวโจ
ทุกคนืเวลา 18:30 - 23:00 น.

เขตนากาฮาระ ในโรงพยาบาลนฮิงอิกะไดกกักุมซุาชโิคสุงิ

(Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital)

高津休日急患診療所

ทากาส ึควิจติส ึควิกงัชนิเรยีวโจ
宮前休日急患診療所

มยิามาเอะ ควิจติส ึควิกงัชนิเรยีวโจ
9:00 - 11:30 น. และ 13:00 - 16:00 น.

(แผนกอายุรกรรมและกุมารเวช)

ทุกคนืตัง้แต่ 18:30 - 22:30 น. (แผนกอายุรกรรม)

北部小児急病センター

โฮคูบุ โชนคิวิเบียวเซนเตอร์
044-933-1120 เขตทามะ ทุกคนื 18:30 - ต ี5:30 น.วนัถดัไป (แผนกกุมารเวช)

麻生休日急患診療所

อาซาโอะ ควิจติส ึควิกงัชนิเรยีวโจ
เขตอาซาโอะ

中部小児急病センター

ชูบุ โชนคิวิเบียวเซนเตอร์

多摩休日夜間急患診療所

ทามะ ควิจติส ึยากงั ควิกงัชนิเรยีวโจ

044-966-2133

เขตคาวาซากิ

โทรศพัท&์เขต

เขตทากาสึ

เขตมยิามาเอะ

เขตไซไว

เขตนากาฮาระ

เขตคาวาซากิ

044-733-5181

044-811-9300

044-853-2133

044-933-1120 เขตทามะ

044-233-5521

044-211-6555

044-555-0885

044-722-7870


