รายละเอียดช่องให้คาปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ ในจังหวัดเฮี ยวโงะ
[1] ปรึกษาทว่ ั ไป
กลุ่ม

ศูนย์ขอ้ มูลสาหรับชาวต่างชาติ สมาคมวิเทศ
สัมพันธ์จงั หวัดเฮียวโงะ

วัน

จันทร์ ～ ศุกร์

ภาษาที่รองรับได้

เวลา
9:00～17:00

อังกฤษ จีน สเปน
โปรตุเกส

ศูนย์ชุมชนสากล เมืองโกเบ

จันทร์ ～ ศุกร์

10:00～17:00 อังกฤษ จีน

NGO เครื อข่ายช่วยเหลือชาวต่างชาติ เมืองโกเบ

ศุกร์

13:00～20:00

NGOเวียดนาม ในเมืองโกเบ

อังคาร ～ เสาร์

9:30～17:00

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้งั ถิ่นฐานในเมืองโกเบ จันทร์ ～ ศุกร์

อังกฤษ สเปน โปรตุเกส
ฟิ ลิปปิ นส์

หมายเหตุ

เบอร์โทรศัพท์
(078)382-2052

เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ :ศุกร์ สเปน:
(078)291-8441 อังคาร พฤหัสบดี เวียดยนาม:จันทร์ พุธ
โปรตุเกส : อังคาร พฤหัส

(078)232-1290

เวียดนาม
(078)736-2987
อังกฤษ เกาหลีใต้ เกาหลี
9:30～18:00
(078)612-2402
เหนื อ

มูลนิธิสวัสดิการด้านการศึกษาเอเชีย สานักงาน
ใหญ่แผนงานช่วยเหลือผูล้ ้ ีภยั สาขาคันไซ

จันทร์ ～ ศุกร์

9:30～17:30

ชุมชนชาวบราซิ ลในคันไซ

ศุกร์

14:00～18:00 อังกฤษ สเปน โปรตุเกส

(078)222-5350

ชุมชนชาวละตินในเฮียวโงะ
โครงการการพึ่งตนเองของผูห้ ญิงเอเชีย

จันทร์ ～ ศุกร์
พุธ

10:00～17:00 สเปน

(078)736-3012

11:00～16:00 อังกฤษ โปรตุเกส

(078)734-3633 เฉพาะกลุ่มสตรี และครอบครัวของสตรี

ศูนย์ความเข้าใจสากล สะสะยามะ

พุธ

9:00～12:00

ฮิเมจิของโลก

วันอาทิตย์ที่ 2 และ ที่ 4

14:00～17:00

CHIC (ศูนย์ขา่ วสารและบ้านประชาคม)

จันทร์ ～ ศุกร์

10:00～15:00 อังกฤษ

สมาคมวิเทศสัมพันธ์เมืองนิชิโนมิยะ

จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 9:45～18:00 อังกฤษ จีน

อังกฤษ เวียดนาม

จีน ฟิ ลิปปิ นส์

13:00～16:00 อังกฤษ โปรตุเกส

อังกฤษ จีน สเปน
โปรตุเกส เวียดนาม

(0120)090-091
เฉพาะกลุ่มผูล้ ้ ีภยั
(078)361-1700

(079)590-8125

(079)287-0821

(078)857-6540
(0798)32-8680

ภาษาอื่นๆ (เกาหลีใต้ เกาหลีเหนื อ สเปน
โปรตุเกส) กรุ ณาติดต่อก่อนมารับคาปรึ กษา

สมาคมวิเทศสัมพันธ์เมืองอาชิยะ

จันทร์ ～ ศุกร์

จันทร์ ～ ศุกร์
ห้องแผนงานด้านความเสมอภาคและสิ ทธิมนุษยชน
แผนกวิเทศสัมพันธ์และสันติภาพเมืองอิตามิ
จันทร์ พุธ ศุกร์

10:00～17:00 อังกฤษ
9:30～17:30

อังกฤษ

9:30～16:30

จีน

จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี
ศุกร์

10:00～12:00

เสาร์

10:00～15:00

แผนกวิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรมเมืองคาวานิชิ

จันทร์ ～ ศุกร์

9:00～17:15

สมาคมวิเทศสัมพันธ์เมืองซันดะ

สมาคมวิเทศสัมพันธ์เมืองทะคะระสึ กะ

(0797)34-6340

(072)784-8148 กรุ ณาติดต่อก่อนมารับคาปรึ กษา

ภาษาอื่นๆ (จีน เกาหลีใต้ เกาหลีเหนื อ)
กรุ ณาติดต่อก่อนมารับคาปรึ กษา

อังกฤษ

(0797)71-7633

อังกฤษ

(072)740-1106

จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์

10:00～17:00 อังกฤษ

(079)559-5164

ฝ่ ายธุรการ แผนกชุมชน เขตอินางะวา

จันทร์ ～ ศุกร์

9:00～12:00

อังกฤษ โปรตุเกส

(072)766-8783 กรุ ณาติดต่อก่อนมารับคาปรึ กษา

สมาคมวิเทศสัมพันธ์เมืองคาโคะงาวะ

เว้นวันจันทร์

9:00～17:00

อังกฤษ

(079)425-1166

สมาคมวิเทศสัมพันธ์เมืองทากะซาโงะ

จันทร์ ～ ศุกร์

9:00～17:00

อังกฤษ

(079)443-9132

สมาคมวิเทศสัมพันธ์เขตฮาริ มะ

จันทร์ ～ ศุกร์

9:00～17:00

อังกฤษ

(079)435-0355

สมาคมวิเทศสัมพันธ์เขตอินามิ

จันทร์ ～ ศุกร์

8:30～17:15

ญี่ปนุ่

สมาคมวิเทศสัมพันธ์เมืองโอะโนะ

พฤหัสบดี

9:00～12:00

อังกฤษ โปรตุเกส สเปน

ศูนย์ให้คาปรึ กษาเพื่อประชาขน เมืองฮิเมจิ
แผนกเลขานุการประชาสัมพันธ์ เมืองโทโยโอกะ

อังคารที่ 1 และ ที่ 3
จันทร์ ～ ศุกร์

13:00～16:00 สเปน โปรตุเกส
8:30～17:30 อังกฤษ

tia@banban.ne.jp

ต้องการให้คาปรึ กษาทางอีเมล์

(079)492-9130 ภาษาอื่นนอกเหนื อจากภาษาญี่ปนุ่ ขอ
kikaku@town.hyogoinami.lg.jp

(0794)62-6763
(079)221-2107
(0796)23-1111

ความกรุ ณาปรึ กษาทางอีเมล์หรื อแฟกซ์

[2] ปรึกษาเฉพาะด้าน
กลุ่ม

วัน

ภาษาที่รองรับได้

เวลา

หมายเหตุ

เบอร์โทรศัพท์

① ด้านกฏหมาย
ศูนย์ขอ้ มูลสาหรับชาวต่างชาติ สมาคมวิเทศ
สัมพันธ์จงั หวัดเฮียวโงะ
② ด้ านแรงงานและจ ัดหางาน

อังกฤษ จีน สเปน
โปรตุเกส

จันทร์

13:00～16:00

สานักงานแรงงานเฮียวโงะ
มุมให้คาปรึ กษาแรงงานต่างชาติ

อาทิตย์ละ 2 ครั้ง

10:00～16:30 อังกฤษ

ศูนย์แนะแนวอาชีพของรัฐเมืองโกเบ
มุมบริ การการจ้างงานชาวต่างชาติ

จันทร์
อังคาร
พุธ พฤหัสบดี

10:00～16:00

จันทร์ พุธ ศุกร์

13:00～17:00 อังกฤษ โปรตุเกส สเปน

ศูนย์แนะแนวอาชีพของรัฐเมืองฮิเมจิ
มุมบริ การการจ้างงานชาวต่างชาติ

พฤหัสบดี
ศูนย์แนะแนวอาชีพของรัฐเมืองอามางะซากิ แผนก
พุธ
ปรึ กษาด้านการจัดหางาน

จีน

10:00～17:00
10:00～17:00 อังกฤษ โปรตุเกส สเปน

(078)382-2052 ต้องจองล่วงหน้า

(078)367-9151 กรุ ณาตรวจสอบวันที่จะมารับคาปรึ กษา

(078)362-4570

(079)222-4431

13:00～17:00 จีน
13:00～17:00 โปรตุเกส สเปน

(06)6428-0061 ต้องจองล่วงหน้า

③ ด้านการเข้า-ออกประเทศและการพานักอาศัย
พุธที่ 1 และที่ 3

13:00～16:00

พุธที่ 1 และที่ 3

13:00～16:00

จันทร์ ～ ศุกร์

9:00～16:00

อังกฤษ จีน

จันทร์ ～ พฤหัสบดี

9:00～16:00

โปรตุเกส

ศุกร์

9:00～16:00

สเปน

AMDA ศูนย์ขอ้ มูลการแพทย์สากล คันไซ

จันทร์ ～ ศุกร์

9:00～17:00

อังกฤษ จีน สเปน
โปรตุเกส

ศูนย์ขอ้ มูลและความช่วยเหลือหลากหลาย
วัฒนธรรมเฮียวโงะ

ศุกร์

15:00～20:00 อังกฤษ โปรตุเกส สเปน

ศูนย์ชุมชนสากล เมืองโกเบ

ศูนย์ขอ้ มูลรวมสาหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปนุ่
(เมืองโกเบ)

อังกฤษ จีน

ต้องจองล่วงหน้าสาหรับการปรึ กษาเรื่ อง
การเข้าประเทศและการพานักอาศัย
(078)291-8441
ต้องจองล่วงหน้าสาหรับการปรึ กษาเรื่ อง
การเปลี่ยนเป็ นสัญชาติญี่ปนและอื
ุ่
่นๆ
(078)326-5141

④ ด้านการแพทย์
(06)4395-0555

(078)453-7440

สาหรับภาษาจีนและโปรตุเกส กรุ ณา
ตรวจสอบ

⑤ ด้านการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดเฮียวโงะ ศูนย์
ข้อมูลและความช่วยเหลือหลากหลายวัฒนธรรม
⑥ ด้านสิ ทธิ มนุษยชน
สานักงานกฏหมายท้องถิ่นเมืองโกเบ
ปรึ กษาด้านสิ ทธิมนุษยชนสาหรับชาวต่างชาติ

กรุ ณาสอบถามก่อนมารับ
(0797)35-4537
คาปรึ กษา

จันทร์ ～ ศุกร์

9:00～17:00

พุธที่ 2

13:00～17:00 อังกฤษ

พุธที่ 4

13:00～1７:00 จีน

(078)392-1821

ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลีใต ้เกาหลีเหนือ สเปน โปรตุเกส เวียดนาม ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ฝรั่งเศส
ช่องให้คาปรึ กษาส่ วนใหญ่ หยุดทาการในวันหยุดราชการ
บางกรณีอาจหยุดทาการช่วงพักกลางวัน
ข ้อมูลนีเ้ ป็ นข ้อมูล ณ ปั จจุบน
ั คือ เดือน มิถน
ุ ายน ปี 2009 โปรดระมัดระวังเพราะข ้อมูลอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้
(ตรวจสอบข ้อมูลล่าสุดได ้จาก โฮมเพจของ สมาคมวิเทศสัมพันธ์จังหวัดเฮียวโงะ ：http://www.hyogo-ip.or.jp/ )

