タイ語

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

ฉบับที116

พฤษภาคม

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

กฎข้ อที่ 4：รักษากฎความปลอดภัย

ถึงฤดูที่เหมาะกับการขี่จกั รยานเที่ยวแล้วนะครับ
！วันหยุดคราวหน้าคิดว่าจะขี่ไปเที่ยวไกลๆ
ดูบา้ งดีไหมครับ

มีขอ้ ห้าม 3 อย่างต่อไปนี้
ต้องระมัดระวังนะครับ

ดีค่ะ แต่ก่อนอื่น
ทราบกฎเกี่ยวกับการขับขี่จกั รยานหรื อยังคะ？

■การขับขี่เมื่อดื่มของมึนเมา
■การซ้อน 2 คน ※ยกเว้นกรณี เป็ นเด็กอายุไม่ถึง 6
①

ปี บริ บูรณ์สามารถซ้อนท้ายได้
■การขี่คู่ขนานไปพร้อมกัน

จากสถิติพบว่าร้อยละ 70
ของการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุทางจักรยานมีสาเหตุมา
จากการไม่รักษากฎ

กฎ 3
ข้อต่อไปนี้กร็ ักษากันอยูห่ รื อเปล่าคะ？
□การเปิ ดไฟเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน

P

□รักษากฎตามสัญญาณไฟจราจร

ครั้งนี้จะแนะนากฎระเบียบการขับขี่จกั รยาน
กรุ ณาทาความเข้าใจกฎ
ข้อต่อไปนี้และขับขี่ให้ถกู ต้องนะคะ

□การหยุดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยบริ เวณสี่ แยก

5

กฎข้ อที่ 5：เด็กต้องสวมใส่ หมวกกันน็อค

กฎข้ อที่ 1：รถจักรยานต้องวิ่งบนถนน

③

ถ้าเป็ นบริ เวณที่มีการแบ่งทางเท้าและถนน จะต้องวิง่ บนถนน อย่างไรก็ตาม
สามารถวิง่ บนทางเท้าได้ตามกรณีดงั ต่อไปนี้

สิ่ งต่อไปนี้กอ็ ย่าทาเนื่องจากเป็ นการขับขี่ที่อนั ตรา
ย กรุ ณารักษากฎเพือ่ การขับขี่ที่ปลอดภัยกันนะคะ
♪

มีป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกว่าให้วงิ่ ได้
※ผูข้ ี่ที่เป็ นเด็กอายุยงั ไม่ถึง 13 ปี บริ บูรณ์ คนชราที่อายุมากกว่า 70 ปี
และผูพ้ กิ ารทางร่ างกาย
※กรณี ที่การวิง่ บนท้องถนนเกิดความไม่สะดวก
※

■การใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขี่จกั รยาน
■การกางร่ มขณะขับขี่จกั รยาน
■การสวมใส่ หูฟังเพลงระหว่างขับขี่จกั รยาน

กฎข้ อที่ 2：วิ่งทางฝั่งซ้ายของถนน
กรุ ณาอย่าวิง่ ชิดขวาเนื่องจากเป็ นอันตรายอาจเกิดการชนกับรถยนต์หรื อมอเตอ
ร์ ไซด์ได้

กฎข้ อที่ 3：ขี่ชิดฝั่งถนนช้าๆ และต้องให้สิทธิ์ผเู้ ดินเท้าได้ใช้ทางก่อน
④

②
－1－
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ขับขี่จักรยานอย่ างสนุกสนานและปลอดภัย！
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อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

สาหรับสถานรับเลีย้ งเด็กหรือเด็กทีต่ ้ องอยู่บ้านตามลาพัง
สถานรับเลี้ยงเด็ก
หรื อเด็กที่ตอ้ งอยูบ่ า้ นตามลาพัง
คือ
สถานที่เล่นหรื อพักอาศัยหลังจากเลิกเรี ยนของนักเรี ยนประถมที่ผปู้ กคร
องไม่อยูบ่ า้ นช่วงกลางวันเนื่องจากต้องทางาน เป็ นต้น

∇การสมัคร

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มที่สถานเลี้ยงเด็กหรื อที่แผนกการ
ศึกษา (ชั้น 13 ที่วา่ การอาเภอ) แล้วยืน่ เอกสารโดยตรง
หรื อส่ งมาที่ 〒320-8540 ที่วา่ การอาเภอ
แผนกการศึกษา
（โฮมเพจของอาเภอสาหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม:

เริ่ มระบบการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่เมษายน
เพื่อลดภาระของผูป้ กครองที่ตอ้ งใช้บริ การสถานรับเลี้ยงเด็ก

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
∇กลุ่มเป้าหมาย

①ครอบครัวที่ได้รับสวัสดิการค่าครองชีพ

kurashi/shogaigakushu/）

②

ครอบครัวที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายรับความช่วยเหลือค่าเ
ล่าเรี ยน
(ครอบครัวที่ลาบากต่อการชาระค่าอาหารหรื อค่าอุป
กรณ์ของใช้ในโรงเรี ยน)

∇ติดต่ อสอบถาม

แผนกการศึกษา ☏ 028-632-2676

∇จานวนเงินช่ วยเหลือ (ต่ อเดือน) ไม่เกิน 5,000 เยนต่อเด็ก 1 คน

เบีย้ ประกันบานาญแห่ งชาติ

กรุณาให้ ความร่ วมมือหากได้ ยนิ
สัญญาณเตือนภัยดังในบริเวณใกล้เคียง！

จะมีการเปลีย่ นแปลง
ตั้งแต่เมษายน เปลี่ยนเป็ น 16,490 เยนต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม กรุ ณาสอบถาม เนื่องจากยังมีวิธีการชาระเงินที่สะดวก
ที่มีส่วนลดจากการชาระล่วงหน้าหรื อการชาระโดยการหักบัญชี ธนาคาร เป็ นต้น
ตัวอย่างเช่น กรณี ที่ชาระด้วยเงินสดล่วงหน้า 1 ปี เบี้ยประกันใน 1 ปี จะถูกลง
3,510 เยน เป็ น 194,370 เยน
และ กรณี ที่ชาระด้วยเงินสดล่วงหน้า 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2017 จะถูกลง 14,400
เยน
ผูท้ ี่มีความประสงค์ ต้องยืน่ คาร้องที่สานักงานบานาญ

สมาคมการป้ องกันภัยอุซึโนมิยะ
ได้ทาการแจกสัญญาณเตือนภัยให้กบั เด็กประถม 1
เพื่อเป็ นมาตรการป้ องกันอาชญากรรม
∇ถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตทุกท่ าน

▽ติดต่อสอบถาม

สานักงานบานาญอุซึโนมิยะฝั่งตะวันออก

หากได้ยนิ สัญญาณเตือนภัยดัง

☏ 028-622-4281

กรุ ณาช่วยกันปกป้ องเด็กๆ
รี บตรวจสอบสภาพโดยรอบทันที

「ทาการปกป้ องเด็ก」
「แจ้งให้บริ เวณรอบๆ ทราบ」
「โทรเบอร์ 110」

แผนกประกันบานาญ ☏ 028-632-2327

เป็ นต้น
∇ถึงผู้ปกครองทุกท่ าน

กรุ ณาให้เด็กนาสัญญาณเตือนภัยติดตัวไปด้วยเมื่อออกจากบ้าน
นอกจากนี้ ที่บา้ นต้องสอนวิธีการใช้สญ
ั ญาณเตือนภัย หรื อเปลี่ยนแบตเตอรี่
▽ติดต่อสอบถาม
P
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เริ่มระบบการช่ วยเหลือค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ ปู กครองต้ องรับผิดชอบ

－2－

แผนกความปลอดภัยในชีวิต

☏ 028-632-2137
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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♪

ชมพิพธิ ภัณฑ์ การป้องกันภัยพิบัติ ＆ การเก็บสตรอเบอร์ รี่กนิ สดๆ จากต้ น

♪
วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 13：00～17：00 รวมตัวที่อาคารป้ องกันภัยพิบตั ิจงั หวัดโทจิกิ (อุซึโนมิยะชิ นาคาซาโตะมาจิ 248)




ทดลองประสบการณ์และชมพิพิธภัณฑ์การป้ องกันภัยพิบตั ิ เพื่อศึกษาว่าต้องปฏิบตั ิตนอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรื อไฟไหม้
และสนุกกับการเก็บสตรอเบอร์รี่กินสดๆ จากต้น♪
นักศึกษาต่างชาติ 300 เยน ผูใ้ หญ่ 500 เยน นักเรี ยนประถม อนุบาลไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

ค่ าใช้ จ่าย
จานวนสมาชิก
การสมัคร

＠
☏

50 ท่านแรก
กรุ ณาโทรศัพท์มาที่สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
อาคารป้ องกันภัยพิบตั ิจงั หวัดโทจิกิ・สวนสตรอเบอร์รี่อาคาบาเนะ (อุซึโนมิยะชิ ชิโมโคงุราโจ)
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

หนังสุ ดสัปดาห์

โคคุไซโคริวซาลอน♪


การฉายภาพยนตร์ ที่อุซึโนมิยะชิมินพลาซ่ า

ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00



วันที่ 27 พฤษภาคม เรื่ องราวของโกลเด้นวีค




เป็ นกิจกรรมการพบปะพูดคุยกับเพือ่ นนานาชาติ
ยินดีตอ้ นรับผูเ้ ข้าร่ วมพร้อมกับครอบครัว!

ค่าใช้ จ่าย ฟรี
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า
＠
☏

วันเสาร์ ที่ 10 มิถนุ ายน 14：00～
เรื่ อง：「เอคิบาชะ (รถม้าโดยสาร)」ปี 1939/อเมริ กา
ผูก้ ากับ：จอห์น ฟอร์ด
นักแสดง：จอห์น เวย์น และอื่นๆ

อื่นๆ

ค่าใช้ จ่าย：ฟรี
ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน 14:00～

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

＠

ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อุซึโนมิยะชิ มินพลาซ่า

028-616-1563

☏

อุซึโนมิยะชิ มินพลาซ่า

จัดทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน!

028-616-1540

เทศกาล เฟสตะมายอุซึโนมิยะ 2017
～จับมือกันไว้ เพื่อมิตรภาพนานาชาติ～


วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 10：00～15：00



＜การออกบูธ＞

ทดลองประสบการณ์พิธีชงชาญี่ปนุ่ ・อาหารอินเดีย・อาหารบราซิล・อาหารเวียดนาม・เกี๊ยวซ่าของจีน・ลูกปัดแอฟริ กนั ・ขนมปังและไวน์
เบียร์ เยอรมัน ・งานออกร้าน ตอบคาถามภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ เป็ นต้น
＜การแสดงบนเวที＞

ขอเชิญสนุกกับการแสดงดนตรี ญี่ปุ่นดั้งเดิม หรื อ การแสดงดนตรี พ้นื บ้านนานาชาติ และการเต้นรานานาชาติ♪
การสมัคร

ไม่ตอ้ งการ

＠

บังบะฮิโระบะ (ลานกว้างด้านล่างของฟุตะอาระยามะจินจะ)

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ

028-616-1870
－3－
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪

◎ ขอแนะนาจดหมายจากนักศึกษาชาวฝรั่งเศส ที่ UCIA ได้รับ

บงชูร/สวัสดี
ผมเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวฝรั่งเศส อายุ 21 ปี ที่เพิ่งจะมาที่ญี่ปุ่น
กาลังศึกษาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆ ของเอเชีย
เมื่อกันยายนปี่ ที่แล้ว ได้ศึกษาเกี่ยวกับโยคะและพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย
หลังจากไปเรี ยนการราไทเก็กและลัทธิ เต๋ าที่ประเทศจีนในเดือนธันวาคมแล้วจึงมาประเทศญี่ปุ่น
ขณะนี้กาลังสนุกกับการใช้ชีวิตในอุซึโนมิยะ
ได้รู้จกั กับทุกคนที่มีใจโอบอ้อมอารี
ใช้จกั รยานในการเดินทาง และพกดาบไม้ไผ่เคนโด้แทนขนมปังฝรั่งเศส
อาจจะเคยเห็นผมที่ไหนซักแห่งในเมืองก็เป็ นได้
นอกจากนี้ ได้ร่วมทางานอาสาสมัครที่ UCIA และกาลังเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจิตวิญญาณของเคนโด้และบูชิโด
และขอขอบคุณสาหรับความโอบอ้อมอารี ของทุกท่าน
เลโอโพลด

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

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

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์

ภาษาจีน

อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

พุธ

ศุกร์

15:00-18:00

ปรึ กษาด้านกฎหมาย

►จันทร์ –

อาทิตย์ 8:30-19:00
►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง) 2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง
ยืน่ คาร้องและชาระเงินที่สมาคมนานาชาติ

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

พฤหัสบดี

14:00-17:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบัน(อาเ
ภอ , ตม. เป็ นต้น)
ที่ตอ้ งการให้ล่ามติดตามไปด้วย

15:00-17:00

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น
ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・
โปรตุเกส・ไทย ในโฮมเพจของ UCIA
http://www.ucia.or.jp

เชิญอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบไซต์น้ ี

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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จดหมายจากชาวฝรั่งเศส

