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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 

ส ำหรบัท่ำนทีม่ปัีญหำวธิกีำรเขยีนสมคัรเพือ่ขอพกัอำศยัในเคหะเทศบำล ทำงศูนยม์บีรกิำรช่วยใหค้ ำแนะน ำวธิกีำร
กรอกใบสมคัร และสำมำรถยื่นใบสมคัรไดใ้นวนันัน้ (มบีรกิำรล่ำม ภำษำองักฤษ จนี เกำหล ีเกำหลเีหนือ โปรตุเกส สเปน 
ตำกำลอ็ก ไทย เนปำล เวยีดนำม อนิโดนีเซยี) 
ก าหนดการ   วนัเสำรท์ี ่11 มถิุนำยน เวลำ 10:00 - 12:00 น.       
สถานท่ี  หอ้งจดักจิกรรมกลุ่ม ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ
จ านวนท่ีรบัสมคัร   20 คน         
ระยะเวลาการสมคัร สมคัรไดจ้นถงึวนัพุธที ่8 มถิุนำยน เวลำ 16:30 น. ผ่ำนทำงโทรศพัทห์รอืเขำ้มำทีศู่นย ์ 
คณุสมบติัผู้สมคัร    (1) เป็นผูบ้รรลุนิตภิำวะ  
  (2) อำศยัหรอืท ำงำนในเมอืงคำวำซำกริะยะเวลำ 1 ปีขึน้ไป  
  (3) รำยไดต้่อเดอืนไม่เกนิขอ้ก ำหนด 
  (4) มปัีญหำดำ้นทีพ่กัอำศยั 

 
 

งานเทศกาลนานาชาติ คาวาซากิ ประจ าปี 2022 (ยกเลิก)  
 ตำมทีส่วสัดคีำวำซำกฉิบบัก่อนหน้ำนี้ (เดอืนเม.ย. - พ.ค.) ไดแ้จง้ว่ำ “ปีนี้จะมกีำรจดังำนอกีครัง้ในรอบ 3 ปีโดยใชว้ธิสี ำรองทีน่ัง่
ล่วงหน้ำ”  ใหทุ้กท่ำนไดท้รำบไปนัน้ แต่หลงัจำกไดพ้จิำรณำอยำ่งรอบคอบแลว้ ทำงสมำคมฯ ขอยกเลกิกำรจดังำนเทศกำลนำนำชำติ
ประจ ำปีทีม่กี ำหนดจดัในวนัที ่3  กรกฎำคม นี้ เพื่อป้องกนักำรแพร่กระจำยกำรตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่ 
 

 

เปิดรบัให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัผู้ล้ีภยัชาวยเูครน 
ศนูยว์นัสตอ็ปเซน็เตอรใ์ห้ค าปรึกษาในหลากหลายวฒันธรรมแห่งเมืองคาวาซากิ 

เน้ือหาท่ีปรึกษา   กำรรบัอุปกำระผูล้ีภ้ยัชำวยเูครนหรอืปรกึษำเกีย่วกบักำรด ำเนินชวีติ เป็นตน้ 
ภาษาท่ีให้บริการ  ส ำหรบัภำษำยเูครน สำมำรถใหค้ ำปรกึษำไดผ้่ำนทำงเครื่องแปลภำษำ (ตดิต่อทีเ่คำน์เตอร)์ 
วนัและเวลา   วนัจนัทร ์- วนัเสำร ์เวลำ 9:00 - 17:00 น. 
วิธีการให้ค าปรึกษา ตดิต่อทีเ่คำน์เตอรห์รอืทำงโทรศพัท ์(044-455-8811)  อเีมล (soudan39@kian.or.jp) 

    ออนไลน์ (จองล่วงหน้ำ) โดยยื่นค ำขอปรกึษำทำงออนไลน์ผ่ำน ZOOM ไดท้ีเ่วป็ไซต ์
                   http://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml  
    ※ นอกจำกนี้ยงัมบีรกิำรใหค้ ำปรกึษำทัง้ 11 ภำษำตำมปกต ิ
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(ภำษำองักฤษ / ญี่ปุ่ น พรอ้มแผ่น CD) 

付 

   

 หอ้งสมุด ชัน้ 2 ของศูนยน์ำนำชำต ิมหีนังสอื
นิทำนภำพอยู่กว่ำ 30 ภำษำ  ทัง้นิทำนภำพ
ภำษำญี่ปุ่ นและภำษำต่ำงประเทศในเล่มเดยีวกนั 

และนิทำนภำพตน้ฉบบัทีส่ำมำรถอ่ำนเทยีบไปกบัฉบบัแปลได ้นอกจำกนี้ยงัมี
นิทำนภำพแบบทีม่ ีCD/DVD แนบมำอกีดว้ย  เชญิมำอ่ำนหนงัสอืกนั จะอ่ำน 
นิทำนภำพไปพรอ้มกบัเดก็ๆ หรอือ่ำนเพือ่เป็นประโยชน์ในกำรเรยีนภำษำญีปุ่่ น 
 

 

มวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรสื่อสำรทีด่ใีนทีท่ ำงำน 

 

หากท่านตอ้งการสอบถามเรื่องต่าง ๆ หรอืตอ้งการความช่วยเหลอืกรุณาตดิต่อเราได ้(ไม่เสยีค่าใชจ้่ายใด ๆ) 

สามารถใหค้ าปรกึษาทางออนไลน์ผ่าน ZOOM ไดด้ว้ย ! 
 

  
＊เวลาในการรบัค าปรกึษา 9:00 – 17:00 น. (ให้บริการระหวา่งช่วงพกักลางวนัด้วย) 
＊สายตรงถงึผูใ้หค้ าปรกึษา  โทร. 044-455-881 
          

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 ์

 

Harry the Dirty 
Dog 

The Three Billy Goats 
Gruff 

โฮมเพจสมำคมนำนำชำต ิ
คำวำซำก ิ

เพจสมคัรบรกิำรปรกึษำ 
ทำงออนไลน์  

＊การขอรบัค าปรึกษาทนายโนตารี ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ใหค้ ำปรกึษำเป็นภำษำญีปุ่่ น สำมำรถจองใชบ้รกิำรล่ำมได)้ 

วนัเวลำ : วนัอำทติยท์ี ่19 มถิุนำยน 2022, วนัอำทติยท์ี ่17 กรกฎำคม 2022 เวลำ 14:00 - 16:00 น.                                                                                                             
สถำนที ่:  หอ้งประชุมสมำคม  ชัน้ 2 ศูนยน์ำนำชำตคิำวำซำก ิ

สมคัรไดท้ีน่ี่ 

ช่วงเวลา   วนัเสารท์ี่ 9 กรกฎาคม - วนัเสารท์ี่  6 สงิหาคม 2022 (ทุกวนัพธุและวนัเสาร)์

วนัและเวลา วนัพธุ เวลา 18:30 น. ถงึ 20:30 น.วนัเสาร ์เวลา 10:00 - 12:00 น.

จ านวนท่ีรบั ประมาณ 10 คน (มกีารคดัเลอืก)

ค่าใช้จ่าย 4,950 เยน (ทัง้หมด 9 ครัง้)  ※ ยงัไมร่วมค่าหนงัสอืเรยีน

การสมคัร วนัที ่5 พฤษภาคม – 19 มถุินายน

วิธีการเรียน เรยีนออนไลน์ผา่นแอปพลเิคชนั ZOOM  

※ยกเวน้วนัที่ 9 กรกฎาคม และวนัที่ 6 สงิหาคม จะเป็นการเรยีนในชัน้เรยีนปกติ

สถานท่ี ศนูย์นานาชาตคิาวาซากิ

คณุสมบติัผู้สมคัร (1) เป็นผูท้ี่ท างานอยู่ในเมอืงคาวาซาก ิหรอือาศยัอยู่ในคาวาซากแิต่ท างานอยู่นอกเขต             

    (งานพารท์ไทมก์เ็ขา้สามารถสมคัรเรยีนเขา้เรยีนได้)

(2) มทีกัษะภาษาญี่ปุ่ น เทยีบเท่า JLPT ระดบั N3 หรอืสูงกว่า (จะไดร้บัการพจิารณา)


