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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิ โคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดย สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

ฉบับที่ 114
ตีพมิ พ์
10 มีนาคม 2560

เรามาเรี ยนวิธีการโค้งของญี่ปนกั
ุ่ นนะคะ
การโค้งมีอยู่ 3 ชนิด
แยกใช้วิธีการโค้งตามกรณี หรื อความสัมพันธ์กบั ฝ่ าย
ตรงข้าม

ปกติ เมื่อหัวหน้าพูดว่า「ขอบคุณที่ตอ้ งมาเหนื่อย
(โกะคุโระซามะ)」 ผมก็จะตอบว่า 「ขอบคุณที่
ต้องมาเหนื่อย (โกะคุโระซามะ)」 แต่เค้าบอกว่า
ใช้ผิด แล้วที่ถูกต้องพูดยังไงครับ

ระดับที่ 1：การโค้งทักทาย (การโค้งทักทายเล็กน้อย)
・โค้งร่ างกายส่ วนบนทามุมประมาณ 15 องศา
・ทาเมื่อเดินสวนกันในถนนหรื อทางเดิน

การกล่าวคาทักทายเป็ นสิ่ งสาคัญนะคะ！
แต่วา่ เราจะไม่พดู 「โกะคุโระซามะ」กับผูท้ ี่อาวุโส
กว่า ที่ถูกเราจะต้องพูดว่า「โอสึ คาเระซามะ」
วันนี้ เรามาเรี ยนการกล่าวคาทักทายของญี่ปุ่นกันค่ะ

ระดับที่ 2：การแสดงความเคารพ (การโค้งทักทายอย่างสุ ภาพ)
・โค้งร่ างกายส่ วนบนทามุมประมาณ 30 องศา
・สาหรับทักทาย ผูท้ ี่พบกันครั้งแรก , ลูกค้า , หัวหน้า

①

ระดับที่ 3：การทาความเคารพแบบนอบน้อม (การโค้งทักทายอย่างสุ ภาพมาก)
・โค้งร่ างกายส่ วนบนทามุมประมาณ 45 องศา มือทั้งสองข้างลดต่าลง
ไปจนถึงหัวเข่า
・ทาเมื่อต้องการขอโทษ หรื อ กล่าวคาขอบคุณ

P

【ที่ห้องเรียน】

วันนี้จบการเรี ยนแค่น้ ีนะครับ โอสึ คา
เระซามะ(ขอบคุณที่ตอ้ งมาเหนื่อย)
ขอบคุณที่ตอ้ งมาเหนื่อย！！

การโค้งทักทาย

การแสดงความ

การทาความเคารพแบบนอบน้อม

(15 องศา)

เคารพ (30 องศา)

(45 องศา)

เดี๋ยวนะครับ！ในกรณี น้ ีควรพูดว่า「ขอบคุณ
ครับ」นะครับ เราจะไม่พดู 「ขอบคุณที่ตอ้ งมา
เหนื่อย」กับอาจารย์หรื อผูท้ ี่อาวุโสกว่า
【ที่บริษท
ั 】

ขอบคุณที่ตอ้ งมาเหนื่อย！

③

ผมเข้าใจการทักทายของญี่ปุ่นได้ดีแล้วครับ
วิธีการใช้「ขอบคุณที่ตอ้ งมาเหนื่อย」ก็เข้าใจ
แล้วครับ！เดี๋ยวจะลองไปใช้ในที่ทางานดู
ครับ

เดี๋ยวนะคะ！ถ้ากลับก่อนหัวหน้า ควรจะพูดว่า 「ขออนุญาติกลับ
ก่อนครับ」

ตังแต่
้ เมษายนจะเป็ นการขึ ้นรอบปี ใหม่แล้ ว เรามา
เริ่มจากการทักทายด้ วยความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กันนะคะ

ถ้าหัวหน้ากลับก่อน จะพูดว่า「ขอบคุณที่ตอ้ งมาเหนื่อย」
②
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การทักทายแบบญีป่ ุ่ น
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อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

เพื่อให้ผลกระทบจากภาษีอุปโภคบริ โภคมีนอ้ ยลง จึงมีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กบั ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย
โดยจะจัดส่ งแบบฟอร์มการยืน่ คาร้อง (เอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์) ให้แก่ผทู ้ ี่มีโอกาสรับได้ให้ทางไปรษณี ยใ์ นวันที่ 28 กุมภาพันธ์
หลังจากยืน่ คาร้องแล้ว จะโอนเงินให้ทางบัญชีธนาคาร
การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษ (มาตรการป้ องกันปญหาเศรษฐกิจ)
◇ผูท้ ี่ได้รับ
・ผูม้ ีรายชื่ ออยูใ่ นทะเบียนราษฎรอุซึโนมิยะ ในวันที่ 1 มกราคม 2016
・ผูท้ ี่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีแห่ งชาติในรอบปี 2016
（โดยมีขอ้ แม้วา่ ผูท้ ี่ได้รับการเลี้ยงดูจากผูท้ ี่เสี ยภาษีแห่ งชาติในรอบปี 2016 หรื อผูท้ ี่ได้รับเงินสวัสดิการค่าครองชี พจะไม่
สามารถรับได้）
◇จานวนเงินที่ได้รับ 15,000 เยนต่อ 1 คน (1 ครั้งเท่านั้น)
◎ช่วงเวลายืน
่ คาร้อง ตั้งแต่ 1 มีนาคม (พุธ) จนถึง 31 กรกฎาคม (จันทร์ )

Ｑ（คาถาม）＆Ａ（คาตอบ）

◎วิธีการยืน
่ คาร้อง

Ｑ ถ้าเคยยืน
่ คาร้องขอรับเงินมาแล้ว จะได้รับเงินหรื อไม่ถา้ ไม่ยนื่ คาร้องอีก

･ ยืน
่ คาร้องโดยการส่งทางไปรษณี ย ์

Ａ ไม่ได้ ถ้าไม่ยน
ื่ คาร้องอีกครั้งก็จะไม่ได้รับ

・ช่องรับยืน
่ คาร้อง ที่วา่ การอาเภอ ชั้น 1 ชิ มินฮอลล์ (1 มี.ค. – 17 มี.ค.)

Ｑ ถ้าไม่มีหมายเลขบัญชี ธนาคาร สามารถรับเงินได้หรื อไม่？
Ａ รับได้ สามารถรับเป็ นเงินสดได้สาหรับผูไ้ ม่มีหมายเลขบัญชี ธนาคาร

ชั้น 16 สานักงานใหญ่ (21 มี.ค. – 31 ก.ค.)
ศูนย์เทศบาลประจาท้องถิ่น ศูนย์พลเมืองประจาท้องถิ่น
สานักงานเคลื่อนที่ (คามิกาวะจิ・คุนิโมโตะ・โทะมิยะ・ชิโนอิ
ก่อน10 มี.ค. นอกจากนั้น ก่อนวันที่ 22 มี.ค.)
＜ติดต่อสอบถาม＞

※ โดยมีขอ้ แม้วา่ เงินสดไม่สามารถรับได้ในวันยืน
่ คาร้อง

กรุ ณาไปรับที่ที่วา่ การอาเภอตามวันและเวลาที่เขียนไว้ในใบแจ้งกาหนด
(แจ้งให้ทราบ)

สานักงานการจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษ
028-632-5172

ใบรับรองรายได้ สุทธิและใบรับรองการเสี ยภาษีสามารถขอรับทีร่ ้ านสะดวกซื้อได้ แล้ว
ตังแต่
้ มีนาคม 2017 สามารถรับใบรับรองการเสียภาษี และใบรับรองรายได้ สทุ ธิได้ ที่ร้านสะดวกซื ้อ
เซเว่นอีเลฟเว่น ลอร์ ซนั แฟมิลี่มาร์ ท เซอร์ เคิลเค ซันคุซุ มินิสต๊ อบ เป็ นต้ น ที่มีการติดตัง้ 「เครื่ องโอคิ
ซุคุ (เครื่ องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์) 」ไว้ ภายในร้ าน โดยการอ่านคาอธิบายบนหน้ าจอแล้ วปฏิบตั ิ
ตามขันตอนโดยการสั
้
มผัสหน้ าจอ

＜ติดต่ อสอบถาม＞

◇เวลาใช้ บริ การ：6：30～23：00 （ยกเว้ นวันสิ ้นปี และปี ใหม่ และเวลาซ่อมบารุ ง）

◇เกี่ยวกับใบรับรองการเสี ยภาษี

◇เอกสารที่ต้องการ：บัตรมายนัมเบอร์ (บัตรหมายเลขประจาตัว)

แผนกระบบภาษี หน่วยงานใบรับรองภาษี

◇ค่าบริ การ：200 เยน ต่อ 1 แผ่น

028－632－2187

(ข้ อควรระวัง)･ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถรับได้ จากร้ านสะดวกซื ้อ เช่น ผู้ที่ไม่ได้ ยื่นเสียภาษี เป็ นต้ น
･สามารถรับใบรับรองได้ ที่ร้านสะดวกซื ้อเฉพาะของรอบปี ปั จจุบน
ั

ใบรับรองเบี ้ยเลี ้ยงเด็ก

◇เกี่ยวกับบัตรมายนัมเบอร์

แผนกทะเบียนราษฎร หน่วยงานหมายเลข
ประจาตัว 028－632－5266

เล็กไม่สามารถรับได้
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เงินสวัสดิการพิเศษ
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

IP

ข่ าวประชาสั มพันธ์ การจ่ ายเงินสวัสดิการพิเศษ
(มาตรการป้ องกันปัญหาเศรษฐกิจ)

♪
♪โคคุไซโคริวซาลอน

เทศกาลซากุระริมฝั่งคามากาวะ

ทุกวันอาทิตย์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
26 มีนาคม
การแข่งขันตอบปั ญหารอบโลก

เป็ นกิจกรรมการพบปะพูดคุยกับเพือ่ นนานาชาติ
ยินดีตอ้ นรับผูเ้ ข้าร่ วมพร้อมกับครอบครัว!
ค่าใช้ จ่าย ฟรี
＠
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า


☏



จานวนที่นั่ง

＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า
028-616-1563

☏

1 เมษายน (เสาร์ ) – 16 เมษายน (อาทิตย์)
เวลาจุดไฟโคมกระดาษ 18：00～22：00
เชิญเพลิดเพลินกับ แม่น้ าที่เปิ ดกว้าง โคมไฟกระดาษ
และชิดะเระซากุระจากบริ เวณแม่น้ าที่เปิ ดกว้าง
82 ที่นงั่ 1 กลุ่ม เปลี่ยนสลับกันประมาณ 2 ชัว่ โมง
ริ มฝั่งคามะกาวะ จากโบคุซุยเท ถึง สะพานอิซุโมะ
บริ เวณอุซึโนมิยะชิจูโอ 5-1-1
ฝ่ ายพัฒนาเมืองอุซึโนมิยะ
028-632-8215

ห้ องเรียนภาษาญีป่ ุ่ น สานสัมพันธ์ ฤดูใบไม้ ผลิ



ค่ าใช้ จ่าย
การสมัคร

27 มีนาคม (จันทร์) ～ 6 เมษายน (พฤหัสบดี) 10：00～12：00
รวมทั้งหมด 10 ครั้ง ยกเว้นวันอาทิตย์（※กรุ ณาเขียนวันที่）
ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นสาหรับเด็กนักเรี ยนชาวต่างชาติที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
ฟรี

่ ・「เบอร์โทรศัพท์ผปู้ กครอง」・「ชื่อโรงเรี ยน」・「ชั้นปี
กรุ ณาโทรศัพท์ ส่ งแฟกซ์ หรื อส่ งเมล แจ้ง 「ชื่อนักเรี ยน」・「ที่อยู」
การศึกษา」「สัญชาติ」มาที่ UCIA

☏

อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์ ชั้น 6 ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1・2
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870
FAX: 028-616-1871

✉

ucia@ucia.or.jp

＠

การท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ฤดูใบไม้ ผลิ

เทศกาลการแสดงเปิ ดหมวกอุซึโนมิยะ


11：00～17：00



☏

9 เมษายน (อาทิตย์) 9：00～14：00 จัดงานหากฝนตก



http://www.utsunomiya-daidogei.com/jp/

ที่วา่ การอาเภอ (รวมตัว)～ ซากุระที่อากะมง ～ชิดะเระซากุระ
ที่วดั โชอุนจิ～ฮาจิมนั ยามะโนะคุซุโนะคิ～โรมานติคมูระ
(อาหารกลางวัน) ～ซากุระที่ชิโระยามะนิชิโชโคชิ～ต้น
แปะก๊วยที่ฮาซะฮิโจ (ดูจากในรถ)～ที่วา่ การอาเภอ (แยกย้าย)
กลุ่มเป้ าหมาย ผูอ้ าศัยอยูใ่ นเขตอุซึโนมิยะ สมาชิก 40 ท่านแรก

โอริ องสแควร์

การสมัคร

ทดลองประสบการณ์บอลลูนอาร์ทโดยศิลปิ นการแสดงเปิ ดหมวก
การออกร้าน บูธเครื่ องสาอางค์ บูธอาหารและเครื่ องดื่ม
กรุ ณาดูรายละเอียดจากโฮมเพจ

＠



18 มีนาคม (เสาร์) ～19 (อาทิตย์)

กรุ ณาส่ งไปรษณี ยบัตรแบบตอบกลับเขียน「การท่องเที่ยวทาง

ลานชั้นดาดฟ้ า ห้างสรรพสิ นค้าโทบุอุซึโนมิยะ ชั้น 6
สถานที่ต่างๆภายในโอริ องโดริ

วัฒนธรรมฤดูใบไม้ผลิ」และที่อยู･่ ชื่อ･อายุ･เบอร์โทรของ

คณะกรรมการการจัดงานเทศกาล
การแสดงเปิ ดหมวกอุซึโนมิยะ 028-634-1722

กลับ ก่อนวันที่ 13 มีนาคม มาที่ 〒320-8540 ที่วา่ การอุซึโนมิ

่ ชื่อ・รหัสไปรษณี ยข์ องตัวแทนตอบ
ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมด และ ที่อยู・
ยะแผนกวัฒนธรรม 1 กลุ่ม 4 คน และ 1กลุ่มต่อ 1 ฉบับเท่านั้น
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
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ตั้งแต่ เมษายน 2017 เป็ นต้ นไป

เชิญผูส้ นใจมาเรี ยนภาษาญี่ปุ่นด้วยกัน

สถานที่

ศูนย์นานาชาติอซุ โึ นมิยะ
（UIP）

วัน
อาทิตย์

เวลา

ระดับ

ค่าใช้ จา่ ย

10:00-12:00

มัธยมต้ น・ปลาย

4 ครัง้ 1,000 เยน

จันทร์

13:30-17:30

เบื ้องต้ น – ระดับสูง

1 ชัว่ โมง 150 เยน

อังคาร

13:30-15:30

พุธ

10:00-12:00

เสาร์

※ระบบจอง

13:30-15:30
13:30-15:30

ศูนย์สกุ าตะกาวะจิคชุ ิมิน

อังคาร

10:00-12:00

ศูนย์โซโกฟุคชุ ิ

พฤหัสบดี

18:00-20:00

เสาร์

18:30-20:30

ศูนย์คิตะโชไกกักคุชู

ระดับสูง

※ระบบจอง

เบื ้องต้ น – ระดับกลาง

18:30-20:30

ติดต่อสอบถาม ：อุซโึ นมิยะชิโคคุไซโคริ วเคียวไก（UCIA）

 028-616-1870 Email ucia@ucia.or.jp

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

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

การให้ คาปรึกษาด้ านกฎหมาย

15:00-17:00

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

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

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
►สามารถยืน
่ คาร้องได้ที่ศูนย์นานาชาติ อาเภอ

อุซึโนมิยะ และกรุ ณาเตรี ยมค่าใช้จ่ายให้พร้อม

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

แต่ละห้ อง 1 เดือน
1,000 เยน

โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย ใน
โฮมเพจของ UCIA
http://www.ucia.or.jp

เชิญอ่าน โอ้ย！ฉบับ
http://www.ucia.or.jpย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี
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ข่ าวประชาสัมพันธ์

