Ama City International Association ( ACIA )

สมำคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำนำชำติอะมะ ฝ่ ำยปรึ กษำชำวต่ำงชำติ
ดำเนินกำรภำรกิจด้ำนกำรให้คำปรึ กษำแก่กลุ่มเป้ ำหมำยที่เป็ นชำวต่ำงชำติที่พำนัก ทำงำน หรื อศึกษำในเมืองอะมะ
ให้บริ กำรข้อมูลขั้นตอนในกำรขอรับข้อมูลในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งให้คำปรึ กษำที่เกี่ยวกับกำรดำเนินชีวิต
ในประเทศญี่ป่ ุน ขอเชิญเข้ำร่ วมใช้บริ กำร
ควำมรู ้ในกำรดำเนินชีวติ ประจาวันในประเทศญี่ป่ ุน
เนื้อหำคำปรึ กษำคือ…?
ข้ อมูลการดาเนินชีวติ ในเมืองอะมะ
แนะนำ สิ่ งอานวยความสะดวก หน่ วยงานอานวยความสะดวก คมนาคม เป็ นต้น
※ เกี่ยวกับคำปรึ กษำด้ำนกฎหมำย กรุ ณำรับบริ กำรที่ศูนย์ประสำนหลำกวัฒนธรรม (กรุ ณำดูขอ้ มูลด้ำนหลัง หรื อ
รำยกำรURLข้ำงล่ำง)

ช่ องทางให้ คาปรึกษา [การประชุม ACIA]
มีกำรจัดตั้งช่องทำงให้คำปรึ กษำใน [กำรประชุม (ตำมวำระ)] เดือนละ 1 ครั้ง
การให้ ความช่ วยเหลือ

(วันเสำร์ แรกของแต่ละเดือน ณ จิโมะคุจิโคมิงกัง

การดาเนินชีวติ ด้ วยห้ องเรียนภาษาญี่ปุ่น

สอบถำมเวลำตำมข้อมูลข้ำงล่ำง)

[ชมรมภำษำญี่ปนุ่ JJ] หรื อ [ห้องเรี ยนภำษำญี่ปนมิ
ุ่ วะ] ซึ่ งสำมำรถเรี ยนภำษำญี่ปนุ่
พร้อมรับคำปรึ กษำเกี่ยวกับกำรดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มเป้ ำหมำยคือ…?

๐ ชมรมภำษำญี่ปนุ่ JJ (เช้ำวันอำทิตย์, เช้ำ/ค่ำวันพุธ, เช้ำวันเสำร์ ที่จิโมะคุจิโคมิงกัง)
ชำวต่ำงชำติที่พำนัก ทำงำน
หรื อศึกษำในเมืองอะมะ

๐ ห้องเรี ยนภำษำญี่ปนมิ
ุ่ วะ
(ค่ำวันพฤหัสบดี ที่ศูนย์มิวะโจโฮฮุเรไอ)
เชิญเข้ำรับคำปรึ กษำได้
อย่ำงสบำยใจครับ

ให้ บริการวิธีการสื บหาข้ อมูล หน่ วยงานให้ คาปรึกษา
แนะนำเว็บไซต์ของเมืองอะมะหรื อสมำคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำนำชำติจงั ห
วัดไอจิ พร้อมให้ขอ้ มูลด้ำนอื่น (กรุ ณำดูรำยกำรURLข้ำงล่ำง)

[สอบถำมข้อมูล] สมำคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำนำชำติอะมะ
TEL : 090-3932-5931
E-mail : acia_toiawase@yahoo.co.jp
เว็บไซต์ ACIA : http://acia.blog16.jp/
บริ กำรข้อมูลหลำยภำษำเกี่ยวกับ ACIA

○ เว็บไซต์เมืองอะมะ → http://www.city.ama.aichi.jp/
บริ กำรทั้งหมดของพื้นที่ปกครองเมืองอะมะ เป็ นต้น ( ภำษำญี่ป่ ุน/อังกฤษ/โปรตุเกส/เกำหลี/จีน )
○ เว็บไซต์ สมาคมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมนานาชาติจังหวัดไอจิ → http://www2.aia.pref.aichi.jp/
ข้อมูลดำเนินชีวิตประจำวัน กำรป้ องกันวินำศภัย กำรแพทย์ ให้คำปรึ กษำ คู่มือกำรดำเนินชีวิตในไอจิ (PDF)เป็ นต้น ( ภำษำญี่ป่ ุน/อังกฤษ/โปรตุเกส/สเปน/จีน/เกำหลี )
○ เว็บไซต์ ศูนย์ นานาชาติเมืองนาโกย่ า → http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/
ปรี กษำด้ำนจิต ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรศึกษำ ข้อมูลดำเนินชีวิตประจำวัน กำรป้ องกันวินำศภัย ภัยพิบตั ิ
เป็ นต้น ( ภำษำญี่ป่ ุน/อังกฤษ/โปรตุเกส/สเปน/จีน/เกำหลี/ฝรั่งเศส/ฟิ ลิปปิ นส์/เวียดนำม )
○ เครือข่ ายการอยู่ร่วมกันหลากวัฒนธรรมไอจิ → http://www.pref.aichi.jp/kokusai/tabunka.html
ลิงค์ไปยังองค์กรต่ำงๆ ข้อมูลดำเนินชีวิตประจำวัน บริ กำรล่ำมรักษำพยำบำล รำยชื่อหน่วยงำนรักษำ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ เป็ นต้น
(ภำษำญี่ป่ ุน/อังกฤษ/โปรตุเกส/สเปน/จีน/เกำหลี )
○ บริการล่ ามรักษาพยาบาลของไอจิ → http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/
บริ กำรล่ำมรักษำพยำบำล รำยชื่อหน่วยงำนรักษำ เป็ นต้น ( ภำษำญี่ป่ ุน/อังกฤษ/โปรตุเกส/สเปน/จีน/เกำหลี )
○ ศูนย์ ประสานหลากวัฒนธรรม → http://www2.aia.pref.aichi.jp/kyosei/j/sodan/index.html
ปรึ กษำทำงโทรศัพท์หลำกภำษำ เคำเตอร์ขอ้ มูล คำปรึ กษำจำกทนำยควำมเพื่อชำวต่ำงชำติ ( ภำษำญี่ป่ ุน/อังกฤษ/โปรตุเกส/สเปน/จีน/เกำหลี )

ศู นย์ ประสานหลากวัฒนธรรม http://www2.aia.pref.aichi.jp/kyosei/j/sodan/index.html
เคาเตอร์ ข้อมูล/ทีป่ รึกษา
เคำเตอร์ขอ้ มูล/ที่ปรึ กษำ
ให้บริ กำรข้อมูล/เอกสำรแต่ละประเภทเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแก่ประชำชนในจังหวัดทุกท่ำน
ทั้งนี้
ยังดำเนิ นกำรให้คำปรึ กษำแต่ละประเภทไม่วำ่ จะเป็ นด้ำนปั ญหำแรงงำน/เงินภำษี/กำรรักษำพยำบำล/กำรศึกษ
ำ เป็ นต้น แก่ประชำชนชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยูใ่ นญี่ปุ่น พร้อมบริ กำรด้วยภำษำโปรตุเกส ภำษำสเปน
ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน นอกจำกนี้ ยังให้กำรช่วยเหลือส่ วนตัวโดยนักสังคมศำสตร์ หลำกวัฒนธรรม
และรับแปลเอกสำรไม่ซับซ้อน(*) ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินชี วติ
(*) กำรแปลภำษำให้บริ กำรเฉพำะในส่ วนที่ไม่เชิงพำณิชย์
ผูเ้ ข้ำรับคำปรึ กษำอำจมำที่หน่วยงำนติดต่อ หรื อทำงโทรศัพท์
ผูเ้ ข้ำรับคำปรึ กษำจะต้องรับผิดชอบค่ำโทรศัพท์ดว้ ยตนเอง

เคาเตอร์ ข้อมูล/ที่ปรึกษา

ภำษำและวันเวลำที่ให้บริ กำรของเคำเตอร์

เวลำให้บริ กำร : วันจันทร์ - วันเสำร์ 10:00 - 18:00
โทรศัพท์ ： 052-961-7902
วันจันทร์ – วันเสำร์ 10:00 - 18:00
วันจันทร์ – วันศุกร์ 13:00 - 18:00
วันจันทร์ 13:00 - 18:00

ภำษำโปรตุเกส :
ภำษำสเปน ภำษำอังกฤษ :
ภำษำจีน :

ทีป่ รึกษาทนายความสาหรับชาวต่ างชาติ
สำหรับชำวต่ำงชำติที่พำนักอยูป่ ระเทศญี่ปุ่นเป็ นเวลำนำน อำจประสบกับปัญหำยุง่ ยำกเกี่ยวกับทำงด้ำนกฎหมำยในชี วติ ประจำวัน
หำกเกิดกรณีน้ ี กรุ ณำรับบริ กำรที่ปรึ กษำทนำยควำมของ AIA
ค่ำที่ปรึ กษำ/ค่ำแปลภำษำฟรี พร้อมเก็บควำมลับอย่ำงถึงที่สุด
สำหรับท่ำนที่ประสงค์จะรับบริ กำร กรุ ณำโทรนัดล่วงหน้ำ

วันทาการ

ทุกวันศุกร์ ที่ 2, 4 ของทุกเดือน 13:00 - 16:00

สถานที่ทาการ

ศูนย์ประสำนหลำกวัฒนธรรม ( ไอจิคกคุไซพลำซ่ ำ ชั้น1 )

ภาษาที่ให้ บริการ

ภาษาโปรตุเกส, สเปน, อังกฤษ, จีน
( กรณีเป็ นภำษำอื่น กรุ ณำรับบริ กำรพร้อมกับผูท้ ี่รู้เรื่ องภำษำญี่ปุ่นมำด้วย )

วันที่เปิ ดนัดจอง

วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีในสัปดำห์ทำกำร ทำกำรถึง 12:00

โทรนัดล่ วงหน้ า

052-961-7902 ( เคำเตอร์ขอ้ มูล/ที่ปรึ กษำ )
* ภำษำและวันเวลำที่ให้บริ กำรของเคำเตอร์ :
ภำษำญี่ปนุ่ ภำษำโปรตุเกส :

วันจันทร์ – วันเสำร์

10:00 - 18:00

ภำษำสเปน ภำษำอังกฤษ :

วันจันทร์ – วันศุกร์

13:00 - 18:00

ภำษำจีน :

วันจันทร์

13:00 - 18:00

