タイ語

ฉบับที่ 98
พฤศจิกายน

①

อุซึโนมิยะมีเมืองพีเ่ มืองน้องอยู่ 3 เมือง และเมือง
มิตรภาพ 1 เมือง แล้วก็มีเมืองมิตรภาพทาง
วัฒนธรรมอีก 1 เมืองนะคะ

เมืองโอ๊คแลนด์(Auckland)
มีความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพีเ่ มืองน้องตั้งแต่ปี 1982 มีประชากรประมาณ 150
หมื่นคน อยูห่ ่ างจากญี่ปุ่น 11 ชัว่ โมง ภูมิอากาศเป็ นมหาสมุทรกึ่งเขตร้อน ฤดูร้อน
จะเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศอบอุ่น มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ลักษณะนิสัยของ

④
พลเมือง ใจกว้างสดใสและใจดี มีแกะและรักบี้เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนิวซี แลนด์

เมืองพีเ่ มืองน้อง

เมืองโอ๊คแลนด์(นิวซีแลนด์)
เมืองทัลซา(สหรัฐอเมริ กา)
เมืองออร์เลอ็อง(ฝรั่งเศส)
เมืองมิตรภาพ
เมืองฉีฉีฮาร์ (จีน)
เมืองมิตรภาพทางวัฒนธรรม เมืองปิ เอตราซานตา(อิตาลี)

เมืองออร์ เลอ็อง(Orléans)
มีความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพีเ่ มืองน้องตั้งแต่ปี 1989 ประชากรประมาณ 12 หมื่น
คน อยูห่ ่ างจากญี่ปุ่นประมาณ 12 ชัว่ โมง เป็ นเมืองวีรสตรี ของฝรั่งเศสโจนออฟอาร์ ก
มีมหาวิหารสทราซบูร์ หรื อ อาสนวิหารน็อทร์ -ดามแห่ งสทราซบูร์ที่สร้างในยุคกลางที่
ยังคงสภาพอยูใ่ นปั จจุบนั มีรถไฟรางเบา(Light rail) วิง่ ในเมืองตั้งแต่ปี 2000

เมืองทัลซา(Tulsa)

เมืองอุซึโนมิยะกับเมืองพีเ่ มืองน้องมีการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันอย่างไรคะ?

มีความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพี่เมืองน้องตั้งแต่ปี 1992 มีประชากรประมาณ 40
หมื่นคน อยูห่ ่างจากญี่ป่ ุนไปทางดัลลัสประมาณ 13 ชัว่ โมง เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วย

P

ต้นไม้ กล่าวได้วา่ 「เป็ นหนึ่งในเมืองที่น่าอยูท่ ี่สุดในอเมริ กา」

ส่ วนใหญ่มีการแลกแปลี่ยน ผ่านทางการเข้า
ร่ วมโครงการการจัดส่ งตัวแทนไปครับ

เมืองฉี ฉีฮาร์ (Qiqihar)
มีความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองมิตรภาพ ตั้งแต่ปี 1984 มีประชากรประมาณ 570 หมื่น
คน อยูห่ ่ างจากญี่ปุ่นไปทางปั กกิ่งประมาณ 6 ชม. เมืองฉี ฉีฮาร์ ถกู เรี ยกว่า เป็ นบ้านเกิด
ของนกกระเรี ยน โดยมีนกกระเรี ยนหลายสิ บชนิดอาศัยอยู่ ในฤดูหนาวจะหนาวมาก

เช่น ก.ค. ~ ส.ค. มีการส่ งนักเรี ยนมัธยมปลาย
ไปเมืองโอ๊คแลนด์ และ มี.ค. ส่ งนักเรี ยนมัธยม
ต้น ไปเมืองโอ๊คแลนด์และเมืองทัลซา วันที่ 20
เดือนนี้นกั เรี ยนมัธยมปลายก็จะถูกส่ งไปเมือง
ออร์เลอ็อง

เมืองปิ เอตราซานตา (Pietrasanta)
มีความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองมิตรภาพทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี 1995 มีประชากร
ประมาณ 25,000 คน อยูห่ ่างจากญี่ปุ่นไปทางมิลาโนประมาณ 15 ชัว่ โมง เป็ นเมืองหิ น
อ่อนที่มีศิลปิ นระดับชาติไปเยีย่ มชม ในศตวรรษที่ 16 ไมเคิลแอนเจโล
(Michelangelo)ได้ใช้หินอ่อนจากเมืองนี้สร้างประติมากรรมรู ปสลัก เดวิดที่มีชื่อเสี ยง
③

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เดือนที่แล้ว
ชมรมเคนโด้จากเมืองออร์ เลอ็องได้เข้ามา
สัมผัสประสบการณ์ดีๆจากเมืองอุซึโนมิยะ
เป็ นเวลา 10 วัน

ถ้ามีโอกาสลองไปเที่ยวเมืองพีเ่ มืองน้องดูนะ
ครับ！นอกจากนี้ อยากจะขอความร่ วมมือ
เป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ให้กบั กลุ่มผูข้ อเข้าพัก
โฮมสเตย์ดว้ ยนะครับ！
②
－1－

④
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รู้จกั เมืองพี่เมืองน้ องของอุซโึ นมิยะไหมคะ？
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เรี ยบเรี ยง・พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2558
อุซึโนมิยะชิ โคคุไซโคริ วพลาซ่ า (UIP)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp
อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

ผูท้ ี่ลงทะเบียนผูอ้ ยูอ่ าศัยในอุซึโนมิยะ ถ้ามีอายุอยูใ่ นเกณฑ์ตามตารางต่อไปนี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
วัคซีนป้องกัน

อายุเป้าหมาย

อายุทแี่ นะนา

จานวนครั้งที่ฉีด

Hib (ป้องกันเยือ่ หุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)

2 เดือน ~ 5 ขวบเต็ม

2 เดือน ~ 7 เดือนเต็ม

1～4

ป้องกันเชื้อปอดบวมในเด็ก

2 เดือน ~ 5 ขวบเต็ม

2 เดือน ~ 7 เดือนเต็ม

1～4

ช่วงที่ 1

3 เดือน ~ 7 ขวบ 6 เดือนเต็ม

3 เดือน ~ 12 เดือนเต็ม

4

ช่วงที่ 2

11 ปี ~ 13 ปี บริ บูรณ์

11 ปี

1

ＢＣＧ(ป้องกันวัณโรค)

1 ขวบเต็ม

5 เดือน ~ 8 เดือนเต็ม

1

โรคอีสุกอีใส

12 เดือน ~ 36 เดือนเต็ม

12 เดือน ~ 15 เดือนเต็ม

2

ป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
และโปลิโอ
คอตีบ บาดทะยัก

ป้องกันหัด ผสม หัดเยอรมัน

ช่วงที่ 1

12 เดือน ~ 24 เดือนเต็ม

1

ช่วงที่ 2

วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 มีนาคม ของปี การศึกษาก่อนเข้าชั้นประถมศึกษา

1

ช่วงที่ 1

6 เดือน ~ 7 ขวบ 6 เดือนเต็ม

3 ขวบ

3

ช่วงที่ 2

9 ขวบ ~ 13 ขวบเต็ม

9 ขวบ

1

พิเศษ

ระหว่างอายุ 20 ปี บริ บูรณ์ กรณี ที่ฉีดไม่ครบ 4 ครั้ง
เด็กผูห้ ญิงตั้งแต่ระดับ ประถม 6 ถึง
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่1

หรือ
ป้องกันหัดและหัดเยอรมัน

โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น

มะเร็งปากมดลูก
ติดต่อสอบถาม แผนกโฮเคนโยโบคะ

☏

3

028-626-1114

เนื่องจากจานวนครั้งหรื อระยะห่างในการฉี ดวีคซี นแต่ละชนิ ด อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่จาเป็ นต้องฉี ด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดที่แผนกโฮเคนโยโบคะ

การฝึ กอบรมภาษาญี่ปุ่น
ฟรี

に ほ ん ご

การจ้ างงานชาวต่ างชาติ
・การสนั
บสนุนในการฝึ กอบรม
日本語
の研修
กลุม่ เป้าหมาย
ระยะเวลา

ผูท้ ก่ี าลังหางานทาในญีป่ นุ่ ทีม่ สี ถานภาพพานัก「ผูพ้ านักถาวร」「ผูต้ งั ้ หลักแหล่ง」「คูส่ มรสของผูพ้ านักถาวร
เป็นต้น」「คูส่ มรสของคนญีป่ นุ่ เป็นต้น」

เวลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2015 ~ วันที่ 10 มีนาคม 2016 (อังคาร~ ศุกร์)
9:00 ~ 12:00 น.

ระดับ

ระดับ 1 (ระดับต้น)

สถานที่

โทจิกิโคคุไซโคริ วเซ็นเตอร（TIA）

ทดสอบวัดระดับ
สถานที่รับสมัคร
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ระยะเวลาการฉีดวัคซีนป้องกันสาหรับเด็ก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2015
ฮาโรวาคุ อุซึโนมิยะ เอคิมาเอะพลาซ่า ☏ 028-623-8609
ฮาโรวาคุ อุซึโนมิยะ
☏ 028-638-0369
※ กรุ ณานา รู ปถ่า（
ย 3cm×4cm）และ เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรผูพ้ านัก หรื อใบอนุญาตขับขี่ เป็ นต้น) มาใช้ในการ
สมัคร
－2－
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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สัมนาเรื่องการเลีย้ งดูแลลูกอย่ างมีความสุ ขสาหรับชาวต่ างชาติ
～เชิญร่ วมสนทนา！ปั ญหาด้านภาษา โรงเรี ยน และความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผูป
้ กครอง～
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 14:00 ~ 16:00 น.

การพูดเกี่ยวกับปัญหาเรื่ องภาษาหรื อโรงเรี ยนโดยทุกท่านที่เป็ นชาวต่างชาติที่ตอ้ งดูแลเด็กกับชาวญี่ปุ่น
การเลี้ยงดูแลลูกอย่างสนุกกสนาน
（ผูท้ ี่ตอ้ งการฝากดูแลเด็ก กรุ ณาโทรแจ้งก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน รับแจ้งโดยพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ）
ค่ าใช้ จ่าย ฟรี


การสมัคร

กรุ ณาสมัครทางโทรศัพท์

＠

โทจิกิโคคุไซโคริ วเซ็นเตอร์

☏

โทจิกิเคน โคคุไซโคริ วเคียวไก（TIA）028-621-0777

มาทาอาหารญีป่ ุ่ นกันเถอะ！

เชิญสนุกกับหนังสื อภาพนานาชาติ♪

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 10:00 ~ 14:00 น.

เรี ยนวิธีการทาอาหารญี่ปุ่น
เมนูของครั้งนี้ คือ 「โอยาโกะดง (ข้าวหน้าไก่)」
（※สิ่ งที่ตอ้ งนามาด้วย：ผ้ากันเปื้ อน）
ค่ าใช้ จ่าย 700 เยน
การ
กรุ ณาสมัครทางโทรศัพท์ เมล หรื อ เข้ามาสมัคร
สมัคร โดยตรง
＠
ห้องเรี ยนทาอาหาร ชั้น 2 โซโกคอมมิวนิติเซ็น
เตอร์ (หอวัฒนธรรม ด้านทิศเหนือ)
☏
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วเคียวไก





＠
☏

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 13:30 ~ 15:30 น
ฟังชาวต่างชาติแนะนาประเทศของตนเองพร้อมกับ
การอ่านหนังสื อภาพ
การนาเสนอหนังสื อภาพของประเทศซีเรี ย・
อิตาลี・เยอรมัน・คีร์กีซสถาน・คอสตาริ กา・
ฟิ ลิปปิ นส์
ห้องสมุดฮิกาชิโทโชคัง
ห้องประชุม ชั้น 2
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วเคียวไก

028-616-1870

028-616-1870

✉ ucia@ucia.or.jp

ห้องเรียนภาษาญี่ปนุ่
สาหรับนักเรียนต่างชาติ ชนั ้ มัธยมต้นและปลาย

♪ โคคุไซโคริวซาลอน

เริ่ มตั้งแต่ ธันวาคม!!
ทุกวันอาทิตย์ 10:00 ~ 12:00 น.

ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นสาหรับนักเรี ยนต่างชาติช้ นั
มัธยมต้นและปลายที่ตอ้ งการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
ค่ าใช้ จ่าย 1,000 เยน ต่อ 1 เดือน
＠
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า
☏
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า




ทุกวันอาทิตย์ ที่ 4 ของเดือน

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 16:00 ~ 18:00 น.

เป็ นกิจกรรมการพบปะพูดคุยกับเพือ่ นนานาชาติ
ค่าใช้ จ่าย ฟรี
＠
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า
☏

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า
028-616-1563

028-616-1870
－3－
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
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สามารถเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ หรือวัฒนธรรมของอุซึโนมิยะได้ทส่ี วนสาธารณะ
ทุกวันอาทิตย์ท่ี 2 ของเดือน มีการจัดพิธชี งชาญี่ปนุ่ ที่ หอเซเมคัง สามารถเข้าร่วมได้ทุกท่าน（ค่าใช้จ่าย：300 เยน）。
9:00 ~19:00 น.（อาคารจัดนิทรรศการ）

เวลา
วันหยุด

วันที่ 29 ธันวาคม ~ วันที่ 3 มกราคม

ค่าบริการ

ฟรี（※มีคา่ ใช้จา่ ยถ้าใช้หอ้ งแบบญีป่ นุ่ ）

เซเมคัง
ติดต่ อสอบถาม

อุซึโนมิยะชิ ฮงมารุ โจ 1-15（ทิศตะวันออกของที่วา่ การอาเภออุซโึ นมิยะ）
 028-638-9390

สามารถเดินเล่น หรือวิง่ ออกกาลังกายในสวนสาธารณะได้นะคะ
กรุ ณารักษากฎในการใช้บริ การด้วยนะคะ!

บริการของอุซึโนมิยะโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วา่ การอาเภอ

15:00-18:00

จันทร์

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

―

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบันที่
ต้องการให้ล่ามติดตามไปด้วย
►จันทร์ -เสาร์ 9:00-17:00 น.
►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง) 2,000 เยน
►สามารถที่จะยืน
่ คาร้องได้ที่ศูนย์นานาชาติ
อาเภออุซึโนมิยะ และกรุ ณาเตรี ยมค่าใช้จ่ายให้
พร้อม

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)
การให้ คาปรึกษาด้ านกฎหมาย

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

－4－

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย :
อุซุย ยุริคะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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สวนสาธารณะทีบ่ รูณะ จากส่วนหนึ่งของปราสาทอุซโึ นมิยะทีส่ ร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 11

