
ພາ ສາ ທີ່ ຮອງ ຮັບ ວັນ ໃຫ� ຄໍາ ປຶກ ສາ  ເວ ລາ ໃຫ� ຄํາ ປຶກ ສາ ເບີ ໂທ ລະ ສັບ

＜Kenochiiki kenseisogo center　Kenmin no Koe-Sodan Sitsunai (ສູນ ກາງ ທົ່ວ ໄປພື້ນ ທີ່ການ ປົກ ຄອງຂັ້ນສູນ ກາງ ແລະການ ປົກ ຄອງ ຂັ້ນ ແຂວງ  ສຽງ ຂອງ ຊາວ ເມືອງ-ການ ໃຫ� ຄໍາ ປຶກ ສາພາຍ ໃນ ຫ້ອງ)＞　　

Atsugi Godochosha Honkan (ອາ ຄານຮ່ວມ ຂອງ ເທດ ສະ ບານ  ອະ ສຶ ງິ ອາ ຄານຫຼັກ) ຊັ້ນ 1

2-3-1 Mizuhiki, Atsugi-shi, 243-0004

(ສະ ຖາ ນີ ລົດ ໄຟ ທ່ີ ໃກ! ທ່ີ ສຸດ : ສະ ຖາ ນີ Honatsugi ສາຍ Odakyu)

※ສໍາ ລັບ ການໃຫ!ຄໍາ ປຶກ ສາ ດ້ານ ກົດ ໝາຍ, ເນ່ືອງ ຈາກອາດ ມີການ ພັກ ຊົດ ເຊີຍໃນ ວັ ນ ພັກ ລາດ ຊະ ການ, ທ້າຍ ປີ ແລະ ປີ ໃໝ),  ສະ ນັ້ນ ກະ ລຸ ນາ ເບ່ິງ  ຄືນໃນເວັບ ໄຊ ຕໍ່ ໄປ ນີ້.

https://www.earthplaza.jp/ep/forum/consul/atsugi.html

ການໃຫ!ຄໍາ ປຶກ ສາ 
ກ່ຽວ ກັບ ການ ອາ ໄສ ຢູ) ຖາ ວອນ  
ຂອງ ຊາວ ອົບ ພະ ຍົບຈາກ ແຫຼມ ອິນ ດູ ຈີນ

ພາ ສາ ຍີ່ ປຸ)ນ (ມີ ຜູ!ແປ ພາ ສາໃຫ!) ວັນ ພຸດ
  9:00 - 12:00
13:00 - 17:15
(ຮັບປຶກ ສາ ຈົນ ຮອດ 16:00)

(046) 223 - 0709

＜ເມືອງ Yokohama ຫ້ອງ ການ ເມືອງ ເຂດ Izumi ການໃຫ� ຄໍາ ປຶກ ສາ   ແກ�ຜູ� ຢູ� ອາ ໄສ ພາຍໃນ ເມືອງ ທີ່ ເປັນຊາວ ຕ່າງ ປະ ເທດ＞　

Izumi kuyakusho (ຫ້ອງການເມືອງ ອິສຶມິ) ຊັ້ນ 1, 5-1-1 Izumichuokita, Izumi-ku, Yokohama-shi, 245-0024

(ສະ ຖາ ນີ ລົດ ໄຟທ່ີ ໃກ! ທ່ີ ສຸດ：ສະ ຖາ ນີ Izumichuo ສາຍ Sotetsu Izumino)

ການ ໃຫ!ຄໍາປຶກ ສາ 
ກ່ຽວ ກັບ ການ ອາ ໄສ ຢູ) ຖາ ວອນ 
ຂອງ ຊາວ ອົບ ພະ ຍົບຈາກ ແຫຼມ ອິນ ດູ ຈີນ

ພາ ສາ ຍີ່ ປຸ)ນ (ມີ ຜູ!ແປ ພາ ສາໃຫ!)  ວັນ ສຸກ
  9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

(045) 801 - 3738

＜Minami Shimin Katsudo-Tabunka Kyosei Lounge (ຫ້ອງ ນັ່ງຫຼິ້ນ ສໍາ ລັບ ກິດຈະ ກໍາ ຂອງ ຊາວ ເມືອງ ແລະ ການ ຢູ% ຮ່ວມ ກັນ ຂອງ ຄົນ ຕ່າງວັດ ທະ ນະ ທໍາ ແຫ%ງ ມິນາ ມິ)＞

Urafune Fukugo fukushi shisetsu  (ອາ ຄານ  ສະ ຫວັດ ດີ ການອະ ເນກ ປະ ສົງ ອຸ ຣະ ຟຸ ເນະ) ຊັ້ນ 10

3-46 Urafune-cho, Minami-ku, Yokohama-shi, 232-0024

(ສະ ຖາ ນີ  ລົດ ໄຟທ່ີ ໃກ! ທ່ີ ສຸດ：ສະ ຖາ ນີ Shiei Chikatetsu Bandobashi, ສະ ຖາ ນີ Koganecho ສາຍ Keikyu)

※ ປິດ ວັນ ຈັນ ທີ 3 ຂອງ ເດືອນ, ທ້າຍ ປີ ແລະ ປີໃໝ)

 ການ ໃຫ!ຄํາປຶກ ສາ ສະ ເພາະ ທາງ ໃຫ!ຄໍາປຶກ ສາ ດ້ານ ກົດ ໝາຍ ວັນ ພະ ຫັດ ທີ 2 ຂອງ ເດືອນ

ໃຫ!ຄໍາ ປຶກ ສາ ດ້ານ ການ ພັກ ຢູ)ອາ ໄສ ວັນ ພະ ຫັດ ທີ 3 ຂອງ ເດືອນ

ໃຫ!ຄໍາ ປຶ ກ ສາ ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ ວັນ ພະ ຫັດທີ 4 ຂອງ ເດືອນ

＜Kawasakishi Kokusai Koryu Center ( ສູນ ແລກ ປ	ຽນ  ສາ ກົນ ເມືອງ ຄາ ວາ ຊາ ກິ)＞　

2-2 Kizukigioncho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, 211-0033

(ສະ ຖາ ນີ ລົດ ໄຟທ່ີ ໃກ! ທ່ີ ສຸດ:  ສະ ຖາ ນີ Motosumiyoshi ສາຍ Tokyu Toyoko ແລະ ສາຍ Meguro)

※ປິດ ວັນ ພັກ ທ້າຍ ປີ ແລະ ປີ ໃໝ), ວັນ ພັກຂອງ ອາ ຄານ (ປີ ລະ 3 ຄັ້ງ)

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

ການ ໃຫ! ຄໍາ ປຶກ ສາ ໂດຍ 
ຜູ! ຈັດ ທໍາ ເອ ກະ ສານ ທາງ ການ

ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ຈອງ ຜູ! ແປ ພາ ສາ (ມີ ຄ່າ
 ໃຊ! ຈ່າຍ). ກະ ລຸ ນາ ປຶກ ສາ ກ່ຽວ ກັບ 
ພາ ສາ ທ່ີ ຮອງ ຮັບ.

ວັນອາ ທິດ 3 ຂອງ ເດືອນ 14:00 - 16:00
(044) 435 - 7000
soudan39@kian.or.jp

○ ເຄົາ ເຕ້ີ ທີ່  ໃຫ ບໍ ລິ ການ ແປ ພາ ສາຕາມການ ແນະ ນໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ໃຫ ຄໍາ ປຶກ ສາ
 ພາ ສາ ທີ່ ຮອງ ຮັບ  ວັນ ໃຫ� ຄํາ ປຶກ ສາ  ເວ ລາ ໃຫ� ຄํາ ປຶກ ສາ  ເບີ ໂທ ລະ ສັບ

＜Kawasakishi  Kawasaki-Kuyakusho (ຫ້ອງ ການ ເມືອງ ຄາ ວາ ຊາ ກິ  ເຂດຄາ ວາ ຊາ ກິ)＞　

8 Higashida-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, 210-8570

(ສະ ຖາ ນີ ລົດ ໄຟ ທ່ີ ໃກ! ທ່ີ ສຸດ:  ສະ ຖາ ນີ Kawasaki ສາຍ JR Tokaido - ສາຍ Keihin Tohoku - ສາຍ Nambu, ສະ ຖາ ນີ Keikyu Kawasaki ສາຍ Keikyu Kyuko Honsen - ສາຍ Daishi)

ຈັນ - ສຸກ 8:30 - 17:00  ໃຫ! ບໍ ລິ ການ ສະ ເພາະ ແຕ) ຢູ)ເຄົາ ເຕ້ີ ແນະ ນํາ ທ່ົວ ໄປແລະ ແຕ) ລະ ເຄົາ ເຕ້ີ ເທ່ົາ ນັ້ນ

ເນ້ືອ ໃນ  ຂອງການ ໃຫ� ຄໍາ ປຶກ ສາ

ການແນະ ນໍາ  ວຽກ ງານ ໃຫ! ຄໍາ ປຶກ ສາ -  ແປ ພາ ສາ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງ ຫ້ອງ ການ ເມືອງ
(ນອກ  ຈາກ ພາ ສາ ອັງ ກິດ-ພາ ສາ ຈີນ ແລ!ວ, ຍັງ ສາ ມາດ ໃຫ! ຄໍາ ປຶກ ສາ ໂດຍ  ນໍາໃຊ! 
ເຄ່ືອງ ຊ່ວຍ ແປ ພາ ສາ ແລະ ອື່ນໆ)

ລາຍ ຊື່ ເຄົາ ເຕ້ີ ໃຫ� ຄໍາ ປຶກ ສາ ສໍາລັບ ຜູ� ຢູ�ອາ ໄສຊາວ ຕ່າງ ປະ ເທດ ໃນ  ເມືອງ  ແລະ  ແຂວງ   ສົກ ປີ 2022

○ເຄົາ ເຕ້ີ ໃຫ ຄໍາ ປຶກ ສາ (ການ ໃຫ ຄໍາ ປຶກ ສາ ສະ ເພາະ ທາງ)

ເນ້ືອ ໃນ ຂອງ ການ ໃຫ�ຄໍາປຶກ ສາ

13:30 - 15:30 (045) 232 - 9544 (ຕ້ອງ  ຈອງ)※ສາ ມາດ ໃຫ�ຄໍາປຶກ ສາ ດ້ວຍພາ ສາ ທີ່

ທ່ານ ໃຊ� 


