
ภาษา วันที
ปรึกษา เวลาที
เข้ารับการปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

＜ทะเก็งโกะชเิอ็งเซ็นเตอรค์านากาวะ＞　
〒221-0835　

โยโกฮามาซิ คานากาวะคุ ทซึรุยะโจ 2-24-2

คานากาวะ เคน็มินเซ็นเตอร์ ชั�น 13 (อยูใ่นศูนยช่์วยเหลือภาษาต่างๆ คานากาวะ) 

(สถานีที*ใกลท้ี*สุด: สถานีโยโกฮามะ (สาย JR, สายเคคิว, สายโทโยโกะ,  สายโซเทต็สึ,  สายชิเอซับเวย)์)

แนะนาํสถานที*ติดต่อ ภาษาไทย วนัจนัทร์และวนัศุกร์

9:00 - 12:00

13:00 - 17:30

(รับเรื*องแจง้เรื*องถึงเวลา 17:15 น.)

(045)316-2770

ภาษา วนัให้คาํปรึกษา เวลาให้คาํปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

＜โยโกฮามะชิ ทะบุนคะเคยีวเซโซโกโซดังเซ็นเตอร์ (ศูนย์ให้คาํปรึกษานานาชาติเมืองโยโกฮามะ)＞　

〒220-0012　

โยโกฮามะชิ นิชิคุ มินาโตะมิไร 1-1-1　

แปซิฟิคโยโกฮามะ โยโกฮามะโคคุไซเคียวเรียคุเซ็นเตอร์ ชั�น 5

(สถานีที*ใกลท้ี*สุด ： สถานีมินาโตะมิไร สายมินาโตะมิไร)

*ยกเวน้วนัเสาร์ที* 1, 3, 5 ของเดือน วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และตั�งแต่วนัที* 29 ธ.ค. ถึงวนัที* 3 ม.ค.

การปรึกษาทั*วไป ภาษาไทย วนัจนัทร์-ศุกร์ และวนัเสาร์ที* 2, 4 ของเดือน

10:00 - 17:00 (จนัทร์-ศุกร์)

(เปิดรับแจง้เรื*องถึง 16:30)

10:00 - 13:00 (เสาร์ที* 2,4ของเดือน)

(เปิดรับแจง้เรื*องถึง 12:30)

(สายด่วนใหค้าํปรึกษาทางโทรศพัทว์นัเสาร์จะใหบ้ริการเป็น

ภาษาญี*ปุ่ น, ภาษาองักฤษ, ภาษาจีนและภาษาสเปนเท่านั�น)

(045)222-1209

＜โคนันโคคุไซโคริวเลาจน์ (เลาจน์แลกเปลี�ยนนานาชาต ิแห่งโคนัน)＞

〒233-0002　

โยโกฮามาซิ โคนนัคุ คามิโอโอกะนิซิ 1-6-1

ยเุมะโอโอกะออฟฟิสทาวเวอร์ ชั�น 13

(สถานีที*ใกลท้ี*สุด: สถานีคามิโอโอกะ สายเคฮินคิวโค)

* ปิด วนัพุธที* 3 ของเดือน, ปลายปีและปีใหม่

การปรึกษาทั*วไป ภาษาไทย วนัจนัทร์ที* 2 และ 4 ของเดือน 10:00-14:00 (045)848-0990

＜มนิาม ิซิมนิคตัสึโด ทะบุงกะเคยีวเซเลาจน์ (เลาจน์สําหรับกจิกรรมของชาวเมืองและการอยู่ร่วมกนัของคนต่างวฒันธรรม แห่งมนิาม)ิ＞

〒232-0024　　

โยโกฮามาซิ มินามิคุ อุระฟุเนะโช 3-46 

อุระฟุเนะฟุคุโกฟุคุซิซิเซตสึ (อาคารสวสัดิการอเนกประสงค ์อุระฟุเนะ) ชั�น 10

(สถานีที*ใกลท้ี*สุด: สถานีบงัโดบาซิ รถไฟใตดิ้นสายซิเอ, สถานีโคงาเนะโช สายเคคิว)

* ปิด วนัจนัทร์ที* 3 ของเดือน, ปลายปีและปีใหม่

การปรึกษาทั*วไป ภาษาไทย วนัพฤหสับดี 9:00-17:00 (045)242-0888

＜คาวาซากิชิ โคคุไซโคริวเซ็นเตอร์ (ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติคาวาซากิ)＞　

〒211-0033　　

คาวาซากิชิ นากาฮาระคุ คิซึคิกิออนโจว 2-2

(สถานีที*ใกลท้ี*สุด ：สายโทคิวโทโยโคะ, สายเมกุโระ สถานีโมโตะสุมิโยชิ)

*ยกเวน้วนัหยดุยาวช่วงปีใหม่, วนัหยดุของสาํนกังาน (ปีละ 3 ครั� ง)

https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml　　

การปรึกษาทั*วไป ภาษาไทย วนัจนัทร์, วนัองัคาร 9:00 - 17:00

(044)455-8811

soudan39@kian.or.jp

(รับเรื*องปรึกษาทางโทรศพัท,์ อีเมล,์ เคาน์เตอร์ของ

สาํนกังาน และทางออนไลน์ สาํหรับการปรึกษาทาง

ออนไลน์จาํเป็นตอ้งนดัล่วงหนา้ผ่านทางโฮมเพจ)

รายชื�อเคานเ์ตอรใ์หค้าํปรกึษา สําหรบัผูอ้าศยัชาวตา่งชาตใินเมอืงตาํบลและหมูบ่า้น/จงัหวดั ปี 2022 (ปีเรวะที	 4)

○ ศนูยต์ดิตอ่ทางโทรศพัทสํ์าหรบัชาวตา่งชาติ

เนื/อหาของเคาน์เตอร์ที
ปรึกษา

○ เคาน์เตอร์ให้คําปรึกษา (การปรึกษาทั�วไป)

เนื/อหาของการปรึกษา



＜ซางามฮิาระโคคุไซโคริวเลาจน์ (เลาจน์แลกเปลี�ยนนานาชาต ิแห่งซางามฮิาระ)＞

〒252-0233　

ซางามิฮาระซิ ชูโอคุ คานุมะได 1-9-15

ตึกโพร์มิติฟุชิโนเบะชั�น 1

(สถานีที*ใกลท้ี*สุด: สถานีฟุชิโนเบะ สาย JR โยโกฮามา)

การปรึกษาทั*วไป ภาษาไทย วนัจนัทร์ 11:00-16:45 (042)750-4150

＜ฮิราทซึคะชิยาคุโชะ บุงคะโคริวคะ　ไกโคคุเซคชิิมินโซดังมาโดะกุจ ิ(ปรึกษาปัญหาทุกอย่าง) (ศูนย์ให้คาํปรึกษาแก่ชาวเมืองต่างสัญญาชาต ิที,ว่าการเขตเมืองฮิราทซึคะ)＞

〒254-8686 

ฮิราทซึคะชิ เซ็นเกน็โจว 9-1 อาคารสาํนกังานชั�น 1 เคาน์เตอร์หมายเลข 105

(สถานีที*ใกลท้ี*สุด： สาย JR โทไคโด สถานีฮิราทซึคะ）*ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุยาวช่วงปีใหม่

การปรึกษาทั*วไป

*บริการล่ามแปลภาษาออนไลน์

*ตั�งแต่ 8:30 เป็นตน้ไปรับเรื*องปรึกษาในภาษาที*ไม่ได้

รองรับบริการทางโทรศพัท์

*ไม่มีบริการแปลเอกสาร โปรดระมดัระวงั

ภาษา วนัให้คาํปรึกษา เวลาให้คาํปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

กรุณาสอบถามเกี�ยวกบัสถานที� ทางโทรศพัท์

การใหค้าํปรึกษาแก่ผูห้ญิงเกี*ยวกบัปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว
ภาษาไทย จนัทร์-เสาร์

10:00-17:00

（เขา้พบเพื*อปรึกษาไดถึ้ง 16:00 กรุณาจองล่วงหนา้）
090-8002-2949

＜โยโกฮามะชิ ทะบุนคะเคยีวเซโซโกโซดังเซ็นเตอร์ (ศูนย์ให้คาํปรึกษานานาชาติเมืองโยโกฮามะ)＞

〒220-0012　

โยโกฮามะชิ นิชิคุ มินาโตะมิไร 1-1-1　

แปซิฟิคโยโกฮามะ โยโกฮามะโคคุไซเคียวเรียคุเซ็นเตอร์ ชั�น 5

(สถานีที*ใกลท้ี*สุด ： สายมินาโตะมิไร สถานีมินาโตะมิไร)

*ยกเวน้วนัเสาร์ที* 1, 3, 5 ของเดือน วนัอาทิตย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และตั�งแต่วนัที* 29 ธ.ค. ถึงวนัที* 3 ม.ค.

＜มนิาม ิซิมนิคตัสึโด ทะบุงกะเคยีวเซเลาจน์ (เลาจน์สําหรับกจิกรรมของชาวเมืองและการอยู่ร่วมกนัของคนต่างวฒันธรรม แห่งมนิาม)ิ＞

〒232-0024　　

โยโกฮามาซิ มินามิคุ อุระฟุเนะโช 3-46 

อุระฟุเนะฟุคุโกฟุคุซิซิเซตสึ (อาคารสวสัดิการอเนกประสงค ์อุระฟุเนะ) ชั%น 10

(สถานีที�ใกลที้�สุด: สถานีบงัโดบาซิ รถไฟใตดิ้นสายซิเอ, สถานีโคงาเนะโช สายเคคิว)

* ปิด วนัจนัทร์ที� 3 ของเดือน, ปลายปีและปีใหม่

การปรึกษาเฉพาะทาง การปรึกษาดา้นกฎหมาย วนัพฤหสับดีที� 2 ของเดือน

การปรึกษาเกี�ยวกบัการพาํนกัอยู่

ระยะหนึ�ง
วนัพฤหสับดีที� 3 ของเดือน

การปรึกษาดา้นการศึกษา วนัพฤหสับดีที� 4 ของเดือน

＜คาวาซากชิิ โคคุไซโคริวเซ็นเตอร์ (ศูนย์วฒันธรรมนานาชาตเิมืองคาวาซาก)ิ＞　

〒211-0033　　

คาวาซากิชิ นากาฮาระคุ คิทซึคิกิองโจ 2-2

(สถานีที�ใกลที้�สุด ：สายโตคิวโทโยโคะ/สายเมกุโระ สถานีโมโตะซุมิโยชิ)

*เวน้ช่วงวนัหยดุสิ%นปี/วนัขึ%นปีใหม่ และวนัปิดสาํนกังาน (ปีละ 3 ครั% ง)

https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

ใหค้าํปรึกษาโดยผูเ้ชี*ยวชาญดา้นกฎหมาย

ตอ้งจองล่ามแปลภาษาล่วงหนา้ (มี

ค่าธรรมเนียม) กรุณาปรึกษาเรื*องภาษาที*

รองรับการแปล

วนัอาทิตยท์ี* 3 ของเดือน 14:00 - 16:00
(044)435-7000

soudan39@kian.or.jp

○ช่องทางบริการล่ามแปลภาษาที�เกี�ยวข้องกับการแนะนําเรื�องงาน

ภาษา วนัที�ปรึกษา เวลาที�เข้ารับการปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

＜สํานักงานเขตคาวาซากิ เมืองคาวาซากิ＞　

〒210-8570　

คาวาซากิชิ คาวาซากิคุ ฮิกาชิดะโจ 8

ภาษาไทย วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 9:00 - 17:00 (0463)25-2520   

การปรึกษากบัผูเ้ชี*ยวชาญกฎหมายดา้นการรับรองเอกสาร

○ เคาน์เตอร์ให้คาํปรึกษา (การปรึกษาเฉพาะทาง)

เนื3อหาของการปรึกษา

＜ศูนย์การมส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิงแห่งคานากาวะ  คานาเทรัส＞

ภาษาไทย โดยทั*วไปคือวนัพฤหสับดีที* 1 ของเดือน 13:00 - 16:00 
(045)222-1209

(ตอ้งจองล่วงหนา้)

13:30-15:30
(045)232-9544

(ตอ้งจองล่วงหนา้)

* สามารถปรึกษาภาษาที�ใชไ้ด้

เนื3อหาของเคาน์เตอร์ที�ปรึกษา
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(สถานีที*ใกลท้ี*สุด ：สถานีคาวาซากิของเสาย JR โทไกโด/ สายเคฮินโทโฮคุ/ สายนมับุ/ สถานีเคคิวคาวาซากิของสายเคฮินคิวโคฮงเซ็น สายไดชิ)

วนัจนัทร์ - ศุกร์ 8:30-17:00
ใหบ้ริการที*เคาทเ์ตอร์ใหค้าํแนะนาํรวม และเคาทเ์ตอร์

แต่ละส่วนงานเท่านั�น

＜สาํนักงานเขตและสาํนักงานย่อย เมอืงคาวาซากิ＞

บริการล่ามแปลภาษาโดยใชแ้ทป็เลทของฝ่ายงานบริการ

ประชาชนในเขตเมือง

(ล่ามแปลภาษาออนไลน์ *สาํหรับบางภาษาจะมีเพียง

เสียงแปลภาษาเท่านั�น)

ภาษาไทย วนัจนัทร์ - ศุกร์ 8:30-17:00
จดับริการที*เคาทเ์ตอร์ฝ่ายงานบริการประชาชนในเขต

เมืองเท่านั�น

แนะนาํงานสาํนกังานเขต และล่าม

แปลภาษา
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