่
ามให ้ไป
คาถาม 1 ตอนทีไปโรงพยาบาลจะขอล่
ช่วยเหลือได ้ไหม?
คาตอบ 1 ได ้ โดยขอความกรุณานัดล่วงหน้าทาง
่
โทรศัพท ์หรือมาติดต่อทีเคาร
์เตอร ์
่ ความเดือดร ้อนในการใช ้
คาถาม 2 เมือมี
ชีวต
ิ ประจาวัน สามารถมาขอคาปรึกษาได ้
ไหม?

โปรไฟล ์ของสึตามารุ

タイ語

เม.ย1999 ก่อตัง้ [อิกะโนสึตามารุ]
พ.ค.2003 เปิ ดสานักงานที่ ชินเต็นชิสรึ เิ มืองอิกะ
ทางานดา้ นล่ามและการแปลเป็ นต ้น
เม.ย2005 จดทะเบียนเป็ นNPOโฮจิน
มิ.ย.2009 เปิ ดสานักงานที่ อุเอโนะฮิกาชิมาชิเมืองอิกะ
่ นเต็นชิสรึ ถ
่ มี.ค. 2013)
(สานักงานทีชิ
ิ ูกปิ ดไปเมือ

ล่าม / แปล
ปรึกษาการใช ้ชีวต
ิ
แนะนาวัฒนธรรม
ห ้องเรียนภาษาญีปุ่่ น เป็ นต ้น

คาถาม 3 NPO คืออะไร?
้
คาตอบ 3 ได ้ NPO นันคือคาย่อภาษาอังกฤษของ
่
NonProfit Organization คือ[องค ์กรทีไม่
แสวงหาผลกาไร]

สมาชิกสามัญ
สมาชิกรายบุคคล รายปี 3.000 เยน
* มีสท
ิ ธ ์ออกเสียงโวตในการประชุมใหญ่สามัญ
สมาชิกอุปถัมภ ์
สมาชิกรายบุคคล รายปี 3.000 เยน
การบริจาค การบริจาค ขอความกรุณานาเงินสด
่ านักงาน
มาบริจาคทีส
่ อการ
*เงินบริจาคของท่านเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่
อยูร่ ว่ มกันของคนหลากหลายวัฒนธรรม

มารุ

การเข ้าถึง

คาตอบ 2 ได ้ โดยปกติการปรึกษาต่างๆจะไม่เสีย
ค่าใช ้จ่ายใดๆ กรุณาโทรมานัดหมาย
่ านักงาน โดยจะรกั ษาความ
ก่อนมาทีส
เป็ นส่วนตัว ข ้อมูลต่างๆจะถูกเก็บเป็ น
ความลับ

มาเป็ นสมาชิกของสึตามารุกน
ั เถอะ!
ยินดีร ับเงินบริจาค

่
่ ตา
เกียวกั
บล่าม ・การแปล ติดต่อมาทีสึ

・รถไฟ...เดินจาก[สถานี อเุ อโนะ] 2นาที
・รถยนต...
์ จากทางหลวงเมฮัง[อุเอโนะฮิกาชิ IC] 5นาที

ติดต่อสอบถาม สึตามารุ NPO
〒518-0861 2948อุเอโนะฮิกาชิมาชิเมืองอิกะ จ.มิเอะ

โทร/แฟกซ ์ 0595-23-0912
เวลาทาการ จ/พ/ศ:10：00-16：00
อ/พฤ: รบั เฉพาะทางโทรศัพท ์เท่านั้น
(หยุด ส อา นักขัตฤกษ)์
E-mail
URL

info@tsutamaru.or.jp
http://www.tsutamaru.or.jp
Version 2016.06

TEL

0595-23-0912

ก ้าวข ้ามกาแพงด ้านภาษา, และมาสร ้างเมืองทีน่่ าอยู่ด ้วยกัน

ปรึกษาการใช้ชวี ต
ิ
กรุณามาปรึกษาถ ้ามีความ
เดือดร ้อนในการใช ้
ชีวต
ิ ประจาวัน หรือปัญหา
ใดๆก็ตาม
สามารถขอคาปรึกษาทาง
โทรศัพท ์ได ้ด ้วย

ล่าม
่ น รพ., ธนาคาร, สานักงาน
มีบริการล่ามนอกสถานทีเช่
สรรพกร, หรือกรมแรงงาน เป็ นต ้น สามารถใหบ้ ริการ
นอกเขตอิกะด ้วย

่
ภาษาทีรองร
ับ

้ั ยนภาษาญีปุ่่ น
ชนเรี
มีคลาสเรียนตัวต่อตัว
(1ชม.3.240เยน)
้ั ยนการเขียนประวัติ
มีชนเรี
ส่วนตัวหรือการสอบวัดระดับ
ภาษาญีปุ่่ นเป็ นต ้นให ้สมัคร
ด ้วย

แปล
รบั แปล สูตบ
ิ ต
ั ร, หรือ
ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
่
เอกสารอืนๆก็
ร ับแปลด ้วย

แนะนาวัฒนธรรม
แนะนาวัฒนธรรมด ้านภาษา
ของอเมริกาใต ้หรือเอเชียผ่าน
ทางโรงเรียน, กิจกรรมหรือ
เทศกาลต่างๆ เป็ นต ้น
่
รบั สมัครเจ ้าหน้าทีแนะน
า
วัฒนธรรมด ้านต่างๆเช่น
อาหารประจาชาติ หรือการ
เต ้นราเป็ นต ้น

การบรรยายนอกสถานที่
จัดการบรรยายนอก
่ ้กลุม
สถานทีให
่ เป้ าหมาย
คือสังคมคนญีปุ่่ นฟัง
่
เกียวกั
บสถานการณ์
ปัจจุบน
ั ของผูอ้ าศัย
ชาวต่างชาติ หรือวิธก
ี าร
่ วฒ
สร ้างเมืองทีมี
ั นธรรม
หลากหลาย เป็ นต ้น

้ั ยนภาษาต่างประเทศ
ชนเรี
้ เป็
่ น
มีคลาสภาษาต่างๆทังที
ห ้องเรียนรวมและตัวต่อตัว
เช่น ภาษาโปรตุเกส, ภาษา
สเปน, ภาษาไทยและ
ภาษาจีนเป็ นต ้น

ความช่วยเหลือด้านการใช้ชวี ต
ิ
่ ความขัดสน
มีการแจกจ่ายอาหารใหก้ บั ครอบครวั ทีมี
ทางด ้านเศรษฐกิจ
รวมถึงมีห ้องสนับสนุ นการเรียนการสอน [ซาซายูร]ิ
สาหร ับเด็ กๆและห ้อง [การแนะแนวทางชีวต
ิ สาหร ับ
อนาคตให ้เด็กๆและผู ้ปกครองทีเป็ นชาวต่างชาติ]

ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี , ภาษาไทย, ภาษาอินโดนี เซีย,
ภาษาตากาล๊อค, ภาษาเวียดนาม, และภาษาญีปุ่่ นอย่างง่ ายๆ

