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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิ โคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดย สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)

ฉบับที่ 108

Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

อุซึโนมิยะ

❤

ต่อไปเป็ นคาถามเกี่ยวกับ「วัฒนธรรม・ประวัติศาสตร์」

ปี นี้「เขตอุซึโนมิยะ」ครบรอบวันเกิดปี ที่ 120
จึงออกแบบทดสอบเกี่ยวกับอุซึโนมิยะ เพือ่ เป็ น
การราลึกถึง

Q8. ศาลเจ้าฟุตะอารายามะจินจะ มีเทพเจ้าอะไร
(1) การจับคู่

(2) เงินทอง

(3) การปั ดเป่ าทุกข์ภยั

1896 มีประชากรอยูก่ ี่คน

Q9. เมื่อก่อตั้ง「เขตอุซึโนมิยะ」ในเดือนธันวาคม ปี

คุณรู้จกั อุซึโนมิยะดีแค่ไหนคะ

(1)

①

(4) การต่อสู ้

9,400 คน (2) 19,000 คน (3) 35,000 คน (4) 40,000 คน

Q10. มีการจัดเทศกาล「ฟุรุซาโตะมิยะมัทซึริ」ครั้งที่ 1 เมื่อไร
(1) ปี

เริ่ มแรกจะถามปั ญหาเกี่ยวกับ「อาหาร」ของอุซึโนมิยะ

1964 (2) ปี 1965 (3) ปี 1976 (4) ปี 1980

Q11. จานวนโพรง ที่หลุมโบราณนากาโอกะ100 รู มีเหลืออยูเ่ ท่าไหร่

よ！

(1) 49 อัน (2) 52 อัน (3) 58 อัน

(4) 62 อัน

④

่ ระตูทางออกด้านตะวันตกของสถานีเจอาร์อุซึ
Q1.「รู ปปั้นเกี๊ยวซ่า (เกียวซะโซ)」ที่อยูป
โนมิยะ เป็ นสัญลักษณ์ของแผ่นแป้ งกับอะไร
(1) โมนาลิซ่า
Q2.

(2) เทพี

(3) นางฟ้ า

สุ ดท้ายเป็ น「ความรู ้ต่างๆ」！คนที่มีความรู ้น่าจะเข้าใจนะครับ

(4) นางเงือก

ชื่อเครื่ องดื่มคอกเทลของอุซึโนมิยะที่ทาจากเหล้าบรั่นดีกบั แอปริ คอท
Q12. ความสูงของอุซึโนมิยะทาวเวอร์คือ？

คืออะไร
P

(1) ทากะวาริ บา

(2) มาโรนิเอรี ฟุ

(3) คามะกาวะพุโรมานาโดะ

(1 ) 9m

(3) แอปเปิ้ ล

(3) 99m

(4) 100m

Q13.ที่อุซึโนมิยะ จะมีการใช้คาว่า「โย」ตั้งชื่อเมืองอยูด่ ว้ ยเป็ นจานวนมาก คาว่า「โย」

(4) บิกกุซึรี

หมายถึงอะไร

Q3. ผลไม้ทอ้ งถิ่นของภูมิภาคคามิคาวาจิในฤดูใบไม้ร่วงคืออะไร
(1) ส้มยูซุ (2) ส้ม

(2) 89m

(4) มะม่วง

②

(1)สถานที่ที่ดวงอาทิตย์ข้ ึน

(2) สถานที่ที่มีเวลากลางวันยาว

(3)สถานที่ที่มีคนร่ าเริ งมาก

่ าก
(4)สถานที่ที่ครึ กครื้ นมีคนมาชุมนุมกันอยูม

Q14. ผูท้ ี่ออกแบบถนนโอริ องโดริ คือเมืองพี่เมืองน้องที่ไหน

ต่อไปเป็ นคำถำมเกี่ยวกับ「ธรรมชำติ」

(1) นิวซีแลนด์・เมืองโอ๊คแลนด์
(2) ฝรั่งเศส・เมืองออร์เลอ็อง

Q4. 「ต้นแปะก๊วยใหญ่ของเมืองอาซาฮิโจ」ที่เป็ นมรดกทางธรรมชาติ

(3) อิตาลี・เมืองพิเอทาซานทา

ของอุซึโนมิยะ มีอายุกี่ปี

(4) จีน・เมืองฉี ฉีฮาร์

(1) ประมาณ 200 ปี

Q5.

(2) ประมาณ 400 ปี

(3) ประมาณ 600 ปี

⑤

(4) ประมาณ700 ปี

เมืองอุซึโนมิยะเป็ นเมืองที่มีฟ้าผ่ามาก ครั้งแรกที่มีการบันทึกว่าเป็ นปี ที่มีฟ้าผ่ามาก

คาตอบอยูท่ างนี้ ค่ะ ตอบถูกกี่ขอ้ กันนะคะ？
ยิง่ รู ้มากยิ่งสนุกนะคะ！！

ที่สุด มีจานวนกี่วนั
(1) 12 วัน (2) 38 วัน (3) 53 วัน (4) 62 วัน
Q6.

สิ่ งที่ใช้สาหรับจับปลาแม่น้ าเป็ นๆ ที่วางไว้ในแม่น้ าคินุกาวะ ในช่วง สิ งหาคม -

ตุลาคม เรี ยกว่าอะไร
(1) ยานะ

(2) อุเคะ

(3) ยากุระ

(4) อามิ

Q7. ผลผลิตจากอุซึโนมิยะที่ใช้ใน รปปงกิฮิลส์และชิโอโดเมะทาวเวอร์ในโตเกียว คือ

Q 2：(4)

Q 3：(1)

Q 4：(2)

Q 5：(3)

Q 6：(1)

Q 7：(3)

Q 8：(4)

Q 9：(3)

Q10：(3)

Q11：(2)

Q12：(2)

Q13：(4)

Q14：(3)

คาถามจาก「ข้อสอบทดสอบผูเ้ ชี่ยวชาญความรู ้เมืองอุซึโนมิยะ※」
※เป็ นแบบทดสอบเพื่อทาความรู ้จกั เมืองอุซึโนมิยะให้มากขึ้น

อะไร
(1) หิ นโอยะ

Q 1：(2)

(2) ต้นแปะก๊วย

(3) ต้นไผ่ (4) ต้นสน

③
－1－

ติดต่อสอบถาม สมาคมการท่องเที่ยวอุซึโนมิยะ
☏

028-632-2245

⑥
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ฉัน

P
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อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

ตีพมิ พ์
10 กันยายน 2559

จะเริ่มจ่ ายเงินช่ วยเหลือ 2 ประเภทให้ ต้งั แต่ เดือนกันยายน
②

เงินสวัสดิการพิเศษปี 2016

①

◇ผูท้ ี่สามารถรับได้
・ผูท้ ี่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเขตอุซึโนมิยะ ในวันที่ 1 มกราคม 2016
・ผูท้ ี่ไม่ถูกเรี ยกเก็บภาษีทอ้ งถิ่น ปี 2016 (แต่มีขอ้ แม้วา่ ผูท้ ี่ได้รับการเลี้ยงดู

จากผูท้ ี่เสี ยภาษีปี 2016 หรื อ ผูท้ ี่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชี พ เป็ นต้น
จะไม่สามารถรับได้)
◇จานวนเงินที่ได้รับ 3,000 เยน ต่อ 1 คน (1 ครั้งเท่านั้น)

เงินสวัสดิการพิเศษ สาหรับผู้ทุพพลภาพ・ผู้ที่ได้รับเงินบานาญมรดก
◇ ผูท้ ี่สามารถรับได้
・เป็ นผูไ้ ด้รับเงินสวัสดิการพิเศษ ปี 2016
ผูท้ ี่ได้รับเงินบานาญมรดกผูท้ ุพพลภาพหรื อผูท้ ี่ได้รับเงินบานาญมรดก
เดือน เมษายนและพฤษภาคม ปี 2016 (แต่มีขอ้ แม้วา่ ผูท้ ี่ได้รับ「เงิน
สวัสดิการพิเศษสาหรับผูส้ ูงอายุ 30,000 เยน」จะไม่สามารถรับได้)
◇จานวนเงินที่ได้รับ 30,000 เยน ต่อ 1 คน (1 ครั้งเท่านั้น)

※ ผูท้ ี่เข้าข่ายสามารถรับได้ จะส่ งใบคาร้อง (แบบฟอร์ มการสมัคร)ให้ทางไปรษณี ยใ์ นวันที่ 12 กันยายน หลังจากยืน
่ คาร้องแล้ว จะทาการโอนเงินให้ทางบัญชี

ธนาคาร
◎ ช่ วงเวลาการยืน
่ คาร้ อง วันอังคาร ที่ 13 กันยายน ~ วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2017
วิธีการยืน่ คาร้ อง ・ไปรษณี ย ์
・ช่องทางรับคาร้อง ที่วา่ การเขต ชั้น 1 ห้องชิ มินฮอล（9/13～9/30）
、ชั้น 16 สานักงานใหญ่（10/3～2017.1/31）
、ศูนย์
ประจาภูมิภาคแต่ละท้องถิ่น , ศูนย์พลเมืองแต่ละท้องถิ่น , สานักงานเคลื่อนที่แต่ละเขต
ติดต่อสอบถาม สานักงานเงินสวัสดิการพิเศษ ☏ 028-632-5172
◎

กลุ่มเป้ าหมายสาหรับระบบเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาลสาหรับเด็ก ขยายขอบเขตมากขึน้

จากเด็กประถม เปลีย่ นเป็ น เด็กไม่ เกินมัธยม 3 ตั้งแต่ เมษายน
「ระบบเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาลสาหรับเด็ก」เขตอุซึโนมิยะ คือ

เด็กไม่เกินมัธยม 3 ที่อาศัยอยูใ่ นอุซึโนมิยะ สามารถใช้ประกันสุ ขภาพได้เมื่อเกิดเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ
เป็ นระบบที่เขตจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้(ส่ วนที่ตอ้ งรับผิดชอบเอง) เมื่อเข้ารับการตรวจรักษา
ไม่ตอ้ งจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ช่องติดต่อของโรงพยาบาล เมื่อแสดง「บัตรผูไ้ ด้รับค่ารักษาพยาบาลสาหรับเด็ก」และ
「บัตรประกันสุ ขภาพ」ให้กบั โรงพยาบาลภายในจังหวัดโทจิกิ
「ระบบเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาลสาหรับเด็ก」ทีส
่ ามารถใช้ ได้

「ระบบเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาลสาหรั บเด็ก」ที่ไม่ สามารถใช้ ได้

※ จะทาการส่ งบัตร「บัตรผูไ้ ด้รับค่ารักษาพยาบาลสาหรับเด็ก (สี

※ ประกันสุ ขภาพที่ไม่สามารถใช้ได้（ค่าตรวจสุ ขภาพ , ค่าฉี ดวัคซี น

ชมพู)）」ใบใหม่ทางไปรษณี ย ์ ในวันสิ้ นเดือนมีนาคม 2016 ให้กบั
ผูป้ กครองของเด็กไม่เกินมัธยม 3 ที่อาศัยอยูใ่ นอุซึโนมิยะ
กรุ ณายืน่ เรื่ องเพื่อขอรับใหม่หากไม่ได้รับ หรื อทาสู ญหาย
※

กรุ ณายืน่ เรื่ องเพื่อขอรับบัตร เมื่อเด็กเกิด หรื อเริ่ มเข้ามาอาศัยอยูใ่ น
อุซึโนมิยะ

ป้ องกัน , ค่าใช้จ่ายภาชนะบรรจุยา , ค่าธรรมเนียมเอกสาร เป็ น
ต้น）และค่าอาหารสาหรับรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลไม่สามารถใช้ได้ กรุ ณาชาระเงินที่ช่องชาระเงิน
ของโรงพยาบาล
ติดต่อสอบถาม แผนกเด็กและครอบครัว
☏
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แจ้ งข่ าว เงินสวัสดิการพิเศษ

－2－

028-632-2296
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน



วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 10:00 ~ 15:00



เชิญเด็กและผูป้ กครองร่ วมสนุกกับ การละเล่นต่างๆ・มุม
ทดลองประสบการณ์・ทดลองอาชีพ・การแข่งสะสมตรา
ประทับ・การแสดง เป็ นต้น
โอริ องสแควร์
บังบะฮิโรบะ
อุซึโนมิยะชิมินพลาซ่า
แผนกโคโดโมะมิไร 028-632-2944

＠

☏

เทศกาลโภชนาการศึกษา




การแสดง
ค่ าใช้ จ่าย
＠
☏

วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 10:00 ~ 15:00
(ยกเลิกถ้าฝนตกหนักและลมแรง)
การรู้สึกขอบคุณต่ออาหารและการรับประทานอาหาร
ร่ วมกันคิดสร้างพฤติกรรมที่ดีในการรับประทานอาหาร!
อุซึโนมิยะ โจชิ โคเอน
โอริ องสแควร์
สานักงานกรรมการการจัดงานโภชนาการศึกษา
อุซึโนมิยะ




＠

☏

028-626-1126

เทศกาลสมาคมวัฒนธรรม
อุซึโนมิยะ2016

มิยะ・ซันเซ็ทแจ๊ ส



วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 17:00 ~ 19:20
การแสดงวงดนตรี แจ๊ส เมืองแห่งเสี ยงเพลง
สนุกกับการแสดงสด
Linn.k（ริ ง） , มิวสิ คโนตส
SWINGING HERD ORCHESTRA（สวิงกิ้ง ฮาร์ ด
ออเคสตรา)
ฟรี
โอริ องสแควร์
คณะกรรมกำรเมืองอุซโึ นมยะแจ็ส



วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 11:00 ~ 16:45
สนุกกับกำรแสดงทังแบบญี
้
่ปนและแบบตะวั
ุ่
นตก
เช่น กำรแสดงโคโตะ・กลองญี่ปนุ่ ・นำฏศิลป์
ญี่ปนุ่ ・กำรแสดงท่องบทกวีร้อยกรอง・เพลง
พื ้นบ้ ำน・เต้ นรำพื ้นบ้ ำน・กำรเต้ นฮูลำ・มวยไท่
เก๊ ก・มำยำกล・แจ๊ ส เป็ นต้ น

＠

โอริ องสแควร์

☏

สมำคมวัฒนธรรมเขตอุซโึ นมิยะ
028-632-2746

028-632-2763

เชิญสนุกสนานกับครอบครัวและเพือ่ นๆ ในการย่ างบาร์ บีควิ
สถานที่


อุปกรณ์

คินุกาวะ ริ วคุจิ อุนโด โคเอน (คามิคもう!
ุวาจิมะ มาจิ)
※กรุ ณาตรวจสอบ สภาพอากาศ ฝน และ ฟ้ าผ่า
9:00～17:00

มิซุโฮ โนะ ชิเซน โนะ โมริ โคเอน (นิ ชิโอซาคาเบะมาจิ)

!

10:00～15:30

เตา 20 อัน , ห้องน้ า , น้ าประปา , ที่จอดรถ

เตา 10 อัน , ห้องน้ า , น้ าประปา , ที่จอดรถ

เครื่องมือ ไม่มี

แผ่นเหล็ก・ตะแกรง

ค่าบริการ ฟรี
การ ไม่ตอ้ งการ
สมัคร

1,020 เยน ต่อวัน ต่อเตา 1 อัน

☏

แผนกการจัดการสวนสาธารณะ

โทรศัพท์จองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน
※สามารถใช้ได้ถา้ วันที่ไปว่าง
028-632-2529

・กรุ ณานาขยะกลับ・ไม่ฝังถ่านลงในดิน・กรุ ณาอย่าขับรถหากดื่มสุ รา
UIP
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มิยคั โกะเฟสต้ า 2016

－3－

028-657-5222
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
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あんない

ご案内

การจัดการแสดงผลงานศิลปะต่างๆของญี่ปุ่น , ภาพวาดจากต่างประเทศ เช่น Chagall, Magritte , Mucha , การออกแบบ , รู ปปั้นประติมากรรม เป็ น
ต้น
เวลา
วันหยุด

9:30～17:00 ※ เข้าได้ก่อนเวลา 16:30

วันจันทร์ ※ เปิ ดทาการ ถ้าเป็ นวันหยุดราชการ จะหยุดในวันถัดไป
※

เปิ ด เสาร์ ・อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ค่าบริ การ

310 เยน (นักศึกษามหาวิทยาลัย・นักเรี ยน ม.ปลาย 210 เยน , นักเรี ยน ม.ต้น・ประถม 100 เยน)

สถานที่

1077 นาคาโอกะโจ อุซึโนมิยะชิ

โทรศัพท์

028-643-0100

โฮมเพจ

http://u-moa.jp

ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นอุซึโนมิยะ , เรี ยนอยูใ่ นเขต ที่ต่ากว่าชั้นมัธยมปลาย สามารถใช้บริ การได้ฟรี ！

วันที่ 1 เมษายน「วันพลเมือง」และวันที่ 3 พฤศจิกายน「วันแห่งวัฒนธรรม」
ชาวอุซึโนมิยะสามารถใช้บริ การได้ฟรี ！

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

15:00-18:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)
กำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกฎหมำย

14:00-17:00

15:00-17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย :อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
－4－

►สามารถยืน
่ คาร้องได้ที่ศูนย์นานาชาติ อาเภอ

อุซึโนมิยะ และกรุ ณาเตรี ยมค่าใช้จ่ายให้พร้อม

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

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย
►จันทร์ -เสาร์ 9:00-17:00 น.
►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง) 2,000 เยน

โอ้ย！มีการตีพมิ พ์เป็ นภาษาญี่ปุ่นแบบ
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย ใน
โฮมเพจของ UCIA
http://www.ucia.or.jp

โดยจะสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ีได้
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ข่ าวประชาสัมพันธ์

