
ฉบบัประจ ำเดอืนเมษำยน - พฤษภำคม 2022 (จดัพมิพป์ลำยเดอืนมนีำคม)                                                               タイ語版  

สมาคมนานาชาติคาวาซากิ  (องคก์รเพ่ือสาธารณประโยชน์) 
                                             

 

 
 

ภาษาองักฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาลอ็ก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญ่ีปุ่นแบบง่ายส าหรบัชาวต่างชาติ 

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

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

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

สนุกและได้ประโยชน์จากหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ  

กำรเรยีนกำรสอนแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย มกีจิกรรมเพื่อเสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจวฒันธรรมญีปุ่่ น และกำรป้องกนัภยัพบิตัใินทอ้งถิน่ดว้ย  

 หลกัสูตรช่วงเช้า  ทุกวนัองัคารและวนัศกุร ์9:50 - 11:50 น. 
ภำคกำรศกึษำที ่1 วนัองัคำรที ่12 เมษำยน - วนัองัคำรที ่28  มถิุนำยน 11,550 เยน (21 ครัง้) 
ภำคกำรศกึษำที ่2 วนัองัคำรที ่13 กนัยำยน - วนัศกุรท์ี ่2 ธนัวำคม 12,100 เยน (22 ครัง้) 
ภำคกำรศกึษำที ่3 วนัองัคำรที ่10 มกรำคม - วนัองัคำรที ่7 มนีำคม 2023 09,350 เยน (17 ครัง้)   

※ มีบริการรบัฝากเดก็ (1 ขวบข้ึนไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย)   ※ค่ำต ำรำเรยีนมคี่ำใชจ้่ำยต่ำงหำก 

  หลกัสูตรช่วงค า่ ทุกวนัพธุ 18:30 - 20:30 น.   
ภำคกำรศกึษำที ่1 วนัพุธที ่13 เมษำยน - วนัพธุที ่6 กรกฎำคม 6,600 เยน (12 ครัง้) 
ภำคกำรศกึษำที ่2 วนัพุธที ่ 7 กนัยำยน - วนัพธุที ่21 ธนัวำคม 8,250 เยน (15 ครัง้) 
ภำคกำรศกึษำที ่3 วนัพุธที ่11 มกรำคม - วนัพธุที ่8 มนีำคม 2023 4,950 เยน (9 ครัง้)   

※ ไม่มีบริการรบัฝากเดก็    ※ค่ำต ำรำเรยีนมคี่ำใชจ้่ำยต่ำงหำก 

 สถำนที ่  : ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ  สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ : สมำคมนำนำชำตคิำวำซำก ิ  
 โทรศพัท ์:  044-435-7000       อเีมล : kiankawasaki@kian.or.jp 

※วนัและเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง หรืออาจเปลีย่นเป็นการเรยีนออนไลน์ได้ ผูม้ีความประสงคส์มคัรเรียนกรณุาตรวจยนืยนัรายละเอียดอีกครัง้ก่อนสมคัร  
 

การบรรยายวิธีกรอก"แบบฟอรม์ใบสมคัรท่ีอยู่อาศยัของเทศบาล"ส าหรบัชาวต่างชาติ 
อยำกสมคัรทีอ่ยู่อำศยัของเทศบำลแต่ไมท่รำบวธิกีำรเขยีน…..ทำ่นทีม่ปัีญหำนี้ เรำสำมำรถช่วยใหท้่ำนกรอกใบสมคัรพรอ้มยื่นใบสมคัรได ้
(มบีรกิำรล่ำมภำษำองักฤษ, จนี, เกำหล,ี โปรตุเกส, สเปน, ตำกำลอ็ก, ไทย, เนปำล, เวยีดนำม และอนิโดนีเซยี) 
วนัและเวลา  : วนัเสารท่ี์ 11 มิถนุายน  เวลา 10:00 – 12:00 น. 
สถานท่ี    : ศนูยน์านาชาติคาวาซากิ ห้องกิจกรรมชัน้ 2 
การรบัสมคัร   : ทางโทรศพัท์หรือมาสมคัรด้วยตวัเอง ภายในวนัพธุท่ี 8 มิถนุายนน้ี 
ท่ีอยู่อาศยัของเขตคาวาซากิ คือ : อำคำรทีพ่กัอำศยัทีส่รำ้งขึน้โดยควำมร่วมมอืระหว่ำงรฐัและเขต มเีขตคำวำซำกเิป็นเจำ้ของ เพื่อใหผู้้
มปัีญหำดำ้นทีพ่กัหรอืผูม้รีำยไดน้้อยสำมำรถเช่ำไดใ้นรำคำถูก ควำมแตกต่ำงจำกทีพ่กัอำศยัเอกชนคอื ถงึแมจ้ะไม่มค่ีำเงนิกนิเปล่ำและ
ค่ำธรรมเนียมกำรต่อสญัญำรำยปี แต่จะมขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบัฐำนรำยไดท้ีต่อ้งน ำมำประกอบกำรพจิำรณำทัง้ตอนสมคัร ตลอดจนถงึเวลำที่
ยำ้ยเขำ้ไปอยู่แลว้ และมกีำรส ำรวจรำยไดทุ้กปีเพื่อน ำมำค ำนวณอตัรำค่ำเช่ำ 
คุณสมบตัผิูส้มคัร :  (1) เป็นผูบ้รรลุนิตภิำวะ 
    (2) อำศยัในเขตคำวำซำก ิหรอืท ำงำนในเขตคำวำซำตติัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
    (3) มรีำยไดต้่อเดอืนไม่เกนิก ำหนด 
    (4) มปัีญหำดำ้นทีพ่กัอำศยั  เป็นตน้ 

 

ฟรี     กรณุาจองล่วงหน้า !  

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp


จองใช้บริการได้จากโฮมเพจ 

         
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

งานเทศกาลนานาชาติ คาวาซาก ิ 
กลบัมำอกีครัง้ในรอบ 3 ปี ในปีนี้เรำจะใชว้ธิสี ำรองทีน่ัง่ล่วงหน้ำ งำนเทศกำลทีคุ่ณจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงและกำร

เตน้ร ำจำกทัว่โลก ควำมสนุกทีค่ณุรอคอย ! ส ำหรบัปีนี้มปีรบัขนำดของงำนเลก็ลงและจ ำกดัผูเ้ขำ้ร่วมงำน  
วนัและเวลา : วนัอาทิตยท่ี์ 3 กรกฎาคม  เวลา 10:00 - 16:30 น. (ก าหนดการ) 
สถานท่ี       : ศนูยน์านาชาติคาวาซากิ  

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

หากท่านตอ้งการสอบถามเรื่องต่าง ๆ หรอืตอ้งการความช่วยเหลอืกรุณาตดิต่อเราได ้(ไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ) 

ตัง้แต่วนัที ่1 ก.ค. 2021 เริม่บรกิารใหค้ าปรกึษาทางออนไลน์ผา่น ZOOM แลว้ ! 
 

  
＊เวลาในการรบัค าปรกึษา 9:00 - 17:00 น. (ให้บริการระหวา่งช่วงพกักลางวนัด้วย) 
＊สายตรงถงึผูใ้หค้ าปรกึษา  โทร.044-455-8811 
          

หากต้องการรบัค าปรึกษาในวนัท่ีเจ้าหน้าท่ีประจ าภาษานัน้ไม่ประจ าการ สามารถใช้บริการล่ามทางโทรศพัท์ได้                 
ภาษา วนั ภาษา วนั 

องักฤษ 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 ์

 

 

 
             

◎ บริการให้ค าปรึกษาทัว่ไปเก่ียวกบัโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
1. ศนูยบ์ริการจองวคัซีนไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ เมืองคาวาซากิ 
        หมายเลขโทรศพัท์ : 0120-654-478 (8:30 - 18:00 น.) (ทุกวนัไมม่วีนัหยุด) 
        ภาษาท่ีให้บริการ   : ญีปุ่่ น องักฤษ จนี เกำหล ีโปรตุเกส สเปน 
2. ค าแนะน าส าหรบัผูม้ีอาการ เช่นมีไข ้

ขัน้แรกใหป้รกึษำและเขำ้รบักำรตรวจจำกสถำนพยำบำลทีไ่ปเป็นประจ ำ 
ตรวจยืนยนัวา่ท่ีนัน่มีแพทยท่ี์จะท าการตรวจให้ได ้หรือติดต่อสอบถามจากศนูยใ์ห้บริการข้อมูล 
ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่และข้อมลูการฉีดวคัซีน เมืองคาวาซากิ 

         หมายเลขโทรศพัท์ : 044-200-0730 
         เวลาให้บริการ : ตลอด  24 ชัว่โมง (ทุกวนัไม่มวีนัหยุด) 
        เร่ืองท่ีให้บริการ : เกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่, กำรป้องกนักำรตดิเชือ้ ฯลฯ 

    3. ศนูยใ์ห้ค าปรึกษาหลายภาษาของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ (คอลเซน็เตอร)์ 
หมายเลขโทรศพัท์  :  0120-565653 (โทรฟร)ี (ทุกวนัไม่มวีนัหยุด) 

          ภาษาท่ีให้บริการ    :  องักฤษ   จนี   เกำหล ี โปรตุเกส  สเปน ไทย  เวยีดนำม 
          เวลาให้บริการ        : 9:00 - 21:00 น. ◇ภาษาไทย: 9:00 น. - 18:00น. ◇ภาษาเวยีดนาม : 10:00 - 19:00 น. 

หากกงัวลใจเก่ียวกบัการติดเช้ือไวรสัโคโรนา

ら・・・ 

โฮมเพจสมำคมนำนำชำต ิ
คำวำซำก ิ

เพจสมคัรบรกิำรปรกึษำ 
ทำงออนไลน์  

＊การขอรบัค าปรึกษาทนายโนตารี ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญีปุ่่ น สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได)้ 

วนัเวลำ : วนัอำทติยท์ี ่17 เมษำยน 2022, วนัอำทติยท์ี ่15 พฤษภำคม 2022 เวลำ 14:00 - 16:00 น.                                                                                                             
สถำนที ่:  หอ้งประชุมสมำคม  ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ


