「ศูนยใหการปรึกษาชาวตางชาตินีกาตะ」

ดำเนินการโดยสมาคมนานาชาติจังหวัดนีกาตะ(NIA)ในนามของจังหวัด
นีกาตะ NIA สงเสริมการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ
ใหความรวมมือระหวางประเทศและการพัฒนาชุมชนวัฒน
ธรรมที่หลากหลาย โดยมีสวนรวมประชาชนที่หลากหลายและดำเนิน
โครงการตางๆโดยมีเปาหมายในการตระ
หนักถึงจังหวัดนีกาตะที่เปดใหคนทั่วโลก
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สมาคมนานาชาติจังหวัดนีกาตะ

外国人相談センター新潟

Foreign Resident Consultation Center of Niigata

新潟県国際交流協会
Niigata International Association

【朱鷺メッセ内】

ภาษาไทย

Toki Messe

新潟グランドホテル
Niigata Grand Hotel

ホテルオークラ新潟

佐渡汽船

柳都大橋

Sado Kisen Ferry

Ryuto Bridge

Hotel Okura Niigata

萬代橋

Bandai Bridge

八千代橋

Yachiyo Bridge

新潟日報メディアシップ
Niigata Nippo Media Ship

ラブラ万代

新潟伊勢丹

LovelaBandai

Niigata Isetan
Department Store

バスセンター
Bus Center

กรุณามาเยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนนานาชาติพลาซา
จังหวัดนีกาตะ
การแลกเปลี่ยนนานาชาติพลาซาจังหวัดนีกาตะ ตั้งอยูใน
รวบรวมวัสดุ
「ศูนยใหคำปรึกศึกษาชาวตางชาตินีกาตะ」
และขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนนานาชาติ สามารถดูโบรชัวร
หนังสือ นิติยสาร หนังสือพิมพไดอยาง
อิสระและมีการจัดกิจกรรม
ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใชงานได
ดังนั้นโปรดแวะมาอยาลังเล！
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Bandaijima Building 2F Floor Map
国際交流プラザ 外国人相談センター新潟 ペディストリアンデッキ（Pedestrian Deck）
Niigata
International Plaza

パスポート
センター
Niigata
Passport
Center

アートギャラリー万代島

Foreign Resident Consultation
Center of Niigata
Restaurants Bambi

情報工房DOC

Joho Kobo DOC

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเปนกลุมคณะ

การใชเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนสากล(สูงสุด 200,000 เยน)

新潟
コンベンション
センター
朱鷺メッセ
Toki Messe

Gelateria Oxalis Niigata Convention
Art Gallery
Choubido

Escalator

ใหเชาธงประจำชาติ เครื่องแตงกายพื้นบาน หนังสือเปนตน
จัดแสดงที่นานาชาติพลาซาและสงแผนพับโฆษณา
และคูมือการจัดกิจกรรมของสมาคมของเรา

Atrium

convenience store
Every One

長美堂

สิทธิพิเศษทั่วไปของกลุมคณะและสมาชิกสวนบุคคล

アトリウム

コンビニ エブリーワン

Art Gallery Bandaijima

エスカレーター

คุณตองการเปนสมาชิกของ NIA หรือไม?

エスプラナード（Esplanade）

レストラン Bambi

ATM

Gelateria Oxalis

Center

カフェ スポット
Café Spot

連絡通路

Passageway

ศูนยใหคำปรึกษา
ชาวตางชาตินีกาตะ

อาคารบันไดจิมา ชั้น2 5-1 บันไดจิมา จูโอคุ อำเภอนีกาตะ จังหวัดนีกาตะ
950-0078
025-290-5650

025-249-8122

nia21c@niigata-ia.or.jp
http://www.niigata-ia.or.jp
Niigata International Association

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสวนบุคคล

การนำเสนอตั๋วเขาชมพิพิธภัณฑจังหวัด
การใชสวนลดสำหรับรานอาหารการกินและเครื่องดื่มในจังหวัด

เวลาเปดทำการ

วันธรรมดา ตั้งแต 9โมงเชา ถึงบาย 5โมง30นาที

※ปดเสาร –อาทิตยและวันหยุดราชการ(ยกเวนเมื่อมีการจัดกิจกรรม)และในชวงปลายปและตนป

คาธรรมเนียมรายป

สมาชิกสวนบุคคล：3,000 เยน (1หนวยขึ้นไป/ป)
สมาชิกเปนกลุมคณะ：10,000 เยน(1หนวยขึ้นไป/ป)

มูลนิธิสมาคมนานาชาติจังหวัดนีกาตะ
(เดือนเมษายน ป 2020 ปจจุบัน)

สมาคมนานาชาติจังหวัดนีกาตะ
การแลกเปลี่ยนนานาชาติพลาซาจังหวัดนีกาตะ

ัฒนธรรมและประเพณี
เนื่องจากความแตกตางในภาษาว
หรือความกังวลเกี่ยวกับ
ซึ่งจะเปนกำลังใจสำหรับผูที่มีปญหา
การใชชีวิตในญี่ปุน

ศูนยใหคำปรึกษาชาวตางชาตินีกาตะ

นี่คือชองบริการใหคำปรึกษาหลากหลายภาษาที่คุณสามารถปรึกษาในปญหาตางๆสำหรับผูที่มีรากฐานในตางประเทศและบุคคลที่เกี่ยวของและครอบครัวของพวกเขาและคนอื่นๆ เนื่องจากเราทำงานรวมกับสถาบันสาธารณะและ
หนวยงานที่เกี่ยวของและใหการปรึกษาการแกไขปญหาโดยเชื่อมตอกับชองบริการใหคำปรึกษาที่จำเปน ความเปนสวนตัวจะถูกรักษาอยางเครงครัด โปรดปรึกษาเรา

ภาษาที่ใหบริการ

เนื้อหาการใหคำปรึกษา

การใหคำปรึกษาและขอมูลเกี่ยวกับชีวิตโดยทั่วไป เชน สถานสภาพการพำนัก การทำ
งาน การศึกษา การรักษาพยาบาลและสวัสดิการ

※ไมมีการแปลเอกสารอยางเปนทางการและสวนบุคคล การแปลลามเพื่อวัตถุประสงคทางการคาและการจัดสงลาม

วิธีการใหคำปรึกษา

มายังสถานที่ โทรศัพท อีเมล สไกป
ไมจำเปนตองจองลวงหนา ใหคำปรึกษาฟรี (คาโทรเสียคาใชจาย)

อาคารบันไดจิมา ชั้น2 5 –1บันไดจิมา จูโอคุ อำเภอนีกาตะ
หมายเลขโทรปรึกษา

025-241-1881

ภาษาญี่ปุน

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

จันทร〜ศุกร

พุธ

จันทร/พฤหัส 10：00〜14：00

10：00 〜 17：00

10：00 〜 17：00

ภาษาตากาล็อก

ภาษาไทย

ภาษาเวียดนาม

จันทร

อังคาร

อังคาร

10：00 〜 14：00

10：00 〜 17：00

10：00 〜 16：00

ศุกร

10：00〜17：00

อีเมลใหคำปรึกษา

nia10@niigata-ia.or.jp

เวลาเปดทำการ

วันจันทร〜วันศุกร 10:00〜17:00 (รับปรึกษาจนถึง 16:30 น.)
ตารางดานขวามือแสดงเวลาที่สามารถเปนลามไดในแตละภาษา

การใหคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา จะใหคำปรึกษา (ตามลำดับการจอง)
○การใหคำปรึกษาดานการศึกษา

วันอังคารทุกสัปดาห 10:00〜17:00 (ภาษาญี่ปุน อังกฤษ จีน ไทย เวียดนาม)

○การใหคำปรึกษาดานการปกครอง

วันพุธที่4ของทุกเดือน10:00〜17:00 (ภาษาญี่ปุน จีน)

○ การใหคำปรึกษาขั้นตอนการเขาเมือง

วันอังคารที่2ของทุกเดือน13:00〜17:00 (ภาษาญี่ปุน จีน ไทย เวียดนาม)

○ การใหคำปรึกษาทางกฎหมาย

วันพฤหัสอาทิตยที่3ของเดือนเวนเดือน 13:00〜17:00
(ภาษาญี่ปุน อังกฤษ จีน สเปนและโปรตุเกส)

※กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภาษาสเปน

ภาษาโปรตุเกส

พฤหัส

พฤหัส

10：00 〜 14：00

10：00 〜 14：00

ภาษาเกาหลี เนปาล อินโดนีเซีย
เปนตน

ภาษาอื่นๆ

จันทร〜ศุกร 10：00〜17：00 น.

ปรึกษาโดยใชแท็ปเล็ต

