รายชือเคาน์เตอร์ให้คา
ํ ปรึกษา สําหร ับผูอ
้ าศ ัยชาวต่างชาติในเมืองตําบลและหมูบ
่ า้ น/จ ังหว ัด ปี 2021 (ปี เรวะที 3)
○ ศูนย์ตด
ิ ต่อทางโทรศ ัพท์สําหร ับชาวต่างชาติ
เนื0อหาของเคาน์ เตอร์ ทีปรึกษา

ภาษา

วันทีปรึกษา

เวลาทีเข้ารับการปรึกษา

เบอร์ โทรศัพท์

9:00 - 12:00
13:00 - 17:30
(รับเรื* องแจ้งเรื* องถึงเวลา 17:15 น.)

(045)316-2770

เวลาให้ คําปรึกษา

เบอร์ โทรศัพท์

10:00 - 17:00 (จันทร์ -ศุกร์ )
(เปิ ดรับแจ้งเรื* องถึง 16:30)
10:00 - 13:00 (เสาร์ ท*ี 2,4ของเดือน)
(เปิ ดรับแจ้งเรื* องถึง 12:30)
(สายด่วนให้คาํ ปรึ กษาทางโทรศัพท์วนั เสาร์ จะให้บริ การเป็ น
ภาษาญี*ปน,
ุ่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนและภาษาสเปนเท่านัน)

(045)222-1209

10:00-14:00

(045)848-0990

วันพฤหัสบดี

9:00-17:00

(045)242-0888

วันจันทร์ , วันอังคาร

9:00 - 17:00

(044)455-8811
soudan39@kian.or.jp
(รับเรื* องปรึ กษาทางโทรศัพท์, อีเมล์ และที*เคาน์เตอร์ ของ
สํานักงาน)

วันเสาร์

10:00-15:45

(042)750-4150

＜ทะเก็งโกะชิเอ็ งเซ็ นเตอร์คานากาวะ＞
〒221-0835
โยโกฮามาซิ คานากาวะคุ ทซึ รุยะโจ 2-24-2
คานากาวะ เค็นมินเซ็นเตอร์ ชัน 13 (อยู่ในศูนย์ช่วยเหลือภาษาต่างๆ คานากาวะ)
(สถานี ที*ใกล้ที*สุด: สถานี โยโกฮามะ (สาย JR, สายเคคิว, สายโทโยโกะ, สายโซเท็ตสึ , สายชิเอซับเวย์))
แนะนําสถานที*ติดต่อ

ภาษาไทย

วันจันทร์ และวันศุกร์

○ เคาน์ เตอร์ ให้ คาํ ปรึกษา (การปรึกษาทัวไป)
เนื0อหาของการปรึกษา

วันให้ คําปรึกษา

ภาษา

＜โยโกฮามะชิ ทะบุนคะเคียวเซโซโกโซดังเซ็นเตอร์ (ศูนย์ ให้ คําปรึกษานานาชาติเมืองโยโกฮามะ)＞
〒220-0012
โยโกฮามะชิ นิ ชิคุ มินาโตะมิไร 1-1-1
แปซิ ฟิคโยโกฮามะ โยโกฮามะโคคุไซเคียวเรี ยคุเซ็นเตอร์ ชัน 5
(สถานี ที*ใกล้ที*สุด ： สถานี มินาโตะมิไร สายมินาโตะมิไร)
※ยกเว้นวันเสาร์ ที* 1, 3, 5 ของเดือน วันหยุดนักขัตฤกษ์ และตังแต่วนั ที* 29 ธ.ค. ถึงวันที* 3 ม.ค.

การปรึ กษาทัว* ไป

ภาษาไทย

วันจันทร์ -ศุกร์ และวันเสาร์ ที* 2, 4 ของเดือน

＜โคนันโคคุไซโคริวเลาจน์ (เลาจน์ แลกเปลียนนานาชาติ แห่ งโคนัน)＞
〒233-0002
โยโกฮามาซิ โคนันคุ คามิโอโอกะนิ ซิ 1-6-1
ยุเมะโอโอกะออฟฟิ สทาวเวอร์ ชัน 13
(สถานี ที*ใกล้ที*สุด: สถานี คามิโอโอกะ สายเคฮินคิวโค)
* ปิ ด วันพุธที* 3 ของเดือน, ปลายปี และปี ใหม่
การปรึ กษาทัว* ไป

ภาษาไทย

วันจันทร์ ที* 2 และ 4 ของเดือน

＜มินามิ ซิมนิ คัตสึโด ทะบุงกะเคียวเซเลาจน์ (เลาจน์ สําหรับกิจกรรมของชาวเมืองและการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม แห่ งมินามิ)＞
〒232-0024
โยโกฮามาซิ มินามิคุ อุระฟุเนะโช 3-46
อุระฟุเนะฟุคุโกฟุคุซิซิเซตสึ (อาคารสวัสดิการอเนกประสงค์ อุระฟุเนะ) ชัน 10
(สถานี ที*ใกล้ที*สุด: สถานี บงั โดบาซิ รถไฟใต้ดินสายซิ เอ, สถานี โคงาเนะโช สายเคคิว)
* ปิ ด วันจันทร์ ที* 3 ของเดือน, ปลายปี และปี ใหม่
การปรึ กษาทัว* ไป ภาษาไทย
＜คาวาซากิชิ โคคุไซโคริวเซ็นเตอร์ (ศูนย์ วัฒนธรรมนานาชาติคาวาซากิ)＞
〒211-0033
คาวาซากิชิ นากาฮาระคุ คิซึคิกิออนโจว 2-2
(สถานี ที*ใกล้ที*สุด ：สายโทคิวโทโยโคะ, สายเมกุโระ สถานี โมโตะสุมิโยชิ)
*ยกเว้นวันหยุดยาวช่วงปี ใหม่, วันหยุดของสํานักงาน (ปี ละ 3 ครัง)
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

การปรึ กษาทัว* ไป

ภาษาไทย

＜ซางามิฮาระโคคุไซโคริวเลาจน์ (เลาจน์ แลกเปลียนนานาชาติ แห่ งซางามิฮาระ)＞
〒252-0233
ซางามิฮาระซิ ชูโอคุ คานุมะได 1-9-15
ตึกโพร์ มิติฟุชิโนเบะชัน 1
(สถานี ที*ใกล้ที*สุด: สถานี ฟุชิโนเบะ สาย JR โยโกฮามา)
การปรึ กษาทัว* ไป

＜ฮิราทซึคะชิยาคุโชะ บุงคะโคริวคะ

ภาษาไทย

ไกโคคุเซคิชิมนิ โซดังมาโดะกุจิ (ปรึกษาปัญหาทุกอย่าง) (ศูนย์ให้ คําปรึกษาแก่ ชาวเมืองต่างสัญญาชาติ ที,ว่าการเขตเมืองฮิราทซึคะ)＞

〒254-8686
ฮิราทซึ คะชิ เซ็นเก็นโจว 9-1 อาคารสํานักงานชัน 1 เคาน์เตอร์ หมายเลข 105
(สถานี ที*ใกล้ที*สุด： สาย JR โทไคโด สถานี ฮิราทซึ คะ）*ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาวช่วงปี ใหม่
การปรึ กษาทัว* ไป
※บริ การล่ามแปลภาษาออนไลน์

ภาษาไทย

วันจันทร์ - วันศุกร์

9:00 - 17:00

(0463)25-2520

เวลาให้ คําปรึกษา

เบอร์ โทรศัพท์

10:00-17:00
（เข้าพบเพื*อปรึ กษาได้ถึง 16:00）
（กรุ ณาจองล่วงหน้า）

090-8002-2949

13:00 - 16:00

(045)222-1209
(ต้องจองล่วงหน้า)

13:30-15:30

(045)232-9544
ต้องจอง

※ไม่มีบริ การแปลเอกสาร โปรดระมัดระวัง

○ เคาน์ เตอร์ ให้ คําปรึกษา (การปรึกษาเฉพาะทาง)

เนื2อหาของการปรึกษา

ภาษา

วันให้ คําปรึกษา

＜ศูนย์การมีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิงแห่ งคานากาวะ คานาเทรัส＞
กรุณาสอบถามเกียวกับสถานที ทางโทรศัพท์
การให้คาํ ปรึ กษาแก่ผหู้ ญิงเกี*ยวกับปัญหาความรุ นแรงใน
ครอบครัว

ภาษาไทย

จันทร์ -เสาร์

＜โยโกฮามะชิ ทะบุนคะเคียวเซโซโกโซดังเซ็นเตอร์ (ศูนย์ ให้ คําปรึกษานานาชาติเมืองโยโกฮามะ)＞
〒220-0012
โยโกฮามะชิ นิ ชิคุ มินาโตะมิไร 1-1-1
แปซิ ฟิคโยโกฮามะ โยโกฮามะโคคุไซเคียวเรี ยคุเซ็นเตอร์ ชัน 5
(สถานี ที*ใกล้ที*สุด ： สายมินาโตะมิไร สถานี มินาโตะมิไร)
※ยกเว้นวันเสาร์ ที* 1, 3, 5 ของเดือน วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และตังแต่วนั ที* 29 ธ.ค. ถึงวันที* 3 ม.ค.
การปรึ กษากับผูเ้ ชี*ยวชาญกฎหมายด้านการรับรองเอกสาร
ภาษาไทย

โดยทัว* ไปคือวันพฤหัสบดีที* 1 ของเดือน

＜มินามิ ซิมนิ คัตสึโด ทะบุงกะเคียวเซเลาจน์ (เลาจน์ สําหรับกิจกรรมของชาวเมืองและการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม แห่ งมินามิ)＞
〒232-0024
โยโกฮามาซิ มินามิคุ อุระฟุเนะโช 3-46
อุระฟุเนะฟุคุโกฟุคุซิซิเซตสึ (อาคารสวัสดิการอเนกประสงค์ อุระฟุเนะ) ชั%น 10
(สถานีทีใกล้ทีสุด: สถานีบังโดบาซิ รถไฟใต้ดินสายซิเอ, สถานีโคงาเนะโช สายเคคิว)
* ปิ ด วันจันทร์ที 3 ของเดือน, ปลายปี และปี ใหม่
การปรึกษาเฉพาะทาง

การปรึกษาด้านกฎหมาย

วันพฤหัสบดีที 2 ของเดือน

* สามารถปรึกษาภาษาทีใช้ได้

การปรึกษาเกียวกับการพํานักอยู่
ระยะหนึง

วันพฤหัสบดีที 3 ของเดือน

การปรึกษาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที 4 ของเดือน

