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ภรรยาผมกาลังตั้งครรภ์ ถ้าคลอดแล้วจะทางาน
ต่อโดยไม่ตอ้ งลาออกได้ไหมนะ

（ ①

การช่ วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว่างหยุดงาน
ผูไ้ ด้รับ

②

จานวนเงินที่ได้รับ

③

☆☆☆

การติดต่อสอบถาม

）

【เงินก้อนสาหรับคลอดและเลี้ยงดูบุตร】

ยินดีดว้ ยนะคะ！ครั้งนี้จะขอแนะนาข่าวสารเกี่ยวกับ การ
ตั้งครรภ์・การคลอดของคุณแม่ที่ทางานไปด้วย

ผูม้ ีประกันสุ ขภาพประชาชน
② ตามหลักเกณฑ์ 420,000 เยนต่อการคลอดและเลี้ยงดูบตุ ร 1 คน
※หากยื่นคาร้ องทีโ่ รงพยาบาลก่อนคลอด จะแบ่งจ่ายให้โดยตรงที่
โรงพยาบาล และจ่ายส่ วนที่ได้ท้งั หมดเมื่อออกจาก
โรงพยาบาล
③ โรงพยาบาลที่คลอด
①

①

P

อันดับแรก ขอแนะนาการลาหยุดงานก่อนและหลังการ
คลอด ถึงแม้ที่ทางานจะไม่มีกฎระเบียบตามข้อ (1) ,
(2) ต่อไปนี้ก็ตาม ผูห
้ ญิงทุกคนสามารถลาหยุดได้
（１）

หยุดก่อนคลอด：ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ก่อนวันกาหนดคลอด

（２）

หยุดหลังคลอด：8 สัปดาห์หลังวันคลอด

【เบี้ยเลี้ยงการคลอด】

②
③

（３）หยุดดูแลบุตร：ตามหลักทัว่ ไป ระยะเวลาตามที่ตอ้ งการในกรณี

การเลี้ยงดูบุตรที่มีอายุยงั ไม่ถงึ 1 ปี เต็ม

②

จ้างงานก็สามารถยืน่ คาร้ องกับที่ทางานได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ควรยืน่ คาร้ องการหยุดเลี้ยงดูบุตรที่ที่ทางาน
อย่างช้าทีส่ ุ ดก่อนเริ่ มหยุดงาน 1 เดือน

ต่อไปจะขอแนะนาการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างการหยุดงาน

【การจ่ายเงินหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตร】
①

※พนักงานชัว่ คราวหรื อผูท
้ างานพิเศษที่มรี ะยะเวลาการ

เนื่องจากมีกฎข้อบังคับการหยุด ผูท้ ี่มีระยะเวลาการจ้าง
งานก็สามารถทางานต่อหลังจากคลอดบุตรแล้วนะครับ

ผูเ้ ข้าร่ วมประกันสังคมที่ไม่ได้รับเงินเดือน ระหว่างการหยุดก่อน หลัง
คลอด
จ่ายให้จานวนเงิน ２／３ของค่าแรงที่ได้ใน 1 วัน จากประกัน
สถานทีท่ ี่ทางาน

①

③

ผูต้ อ้ งการตามข้อกาหนด หยุดงานเลี้ยงดูบุตร เป็ นต้น
６７％ของค่าแรงก่อนเริ่ มหยุดงานตามกฎพื้นฐาน
５０％ ตั้งแต่เริ่ มหยุดเลี้ยงดูบุตรจนถึง ６ เดือน
สถานที่ที่ทางานหรื อฮัลโลวาคุใกล้บา้ น

③

เชิญขอรับคาปรึ กษาหากถูกกระทาดังต่อไปนี้ โดยมีเหตุผลมาจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอดจากสถานที่ที่ทางาน
เช่น・・・
・ถูกเลิกจ้างงาน
・ถูกกดดันให้ออกจากงาน
・ถูกย้ายงานไปในตาแหน่งที่ไม่สมควร
・ถูกแบ่งแยกคนท้องจากเพือ่ นร่ วมงานหรื อหัวหน้า
～ติดต่อปรึ กษา～
หน่วยงานดูแลความเสมอภาค และการจ้างงานสานักงานแรงงานโทจิกิ

☎028-637-5998
②
－1－

④
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การช่ วยเหลือการตั้งครรภ์ และการคลอด
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อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

สัญญา 3 ข้อของ「ความเสียดาย」
ให้ความสาคัญกับ「คน・สิ่ งของ・บ้านเมือง」
บ้านเมือง อุซึโนมิยะเป็ นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและ
สิ่ งมีชีวติ มากมายที่อาศัยและเจริ ญเติบโตอยู่ การทา
ความเข้าใจธรรมชาติใกล้ตวั จะเชื่อมโยงไปถึงการ
ปกป้อง (ความหลากหลายทางชีวภาพ) ซึ่งเป็ นการ
รองรับการดาเนินชีวติ ของพวกเรา ขอเชิญมาร่ วมกัน
สัมผัสธรรมชาติ ปกป้องดูแลเพื่อส่ งต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้รุ่นต่อไปกันเถอะ
∇ ความหลากหลายทางชีวภาพ คือลักษณะเฉพาะต่างๆของสิ่ งมีชีวติ
ที่อาศัยและเจริ ญเติบโตอยู่ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่ งมีชิวติ
เหล่านี้และธรรมชาติได้เชื่อมโยงกันจนเป็ นความอุดมสมบูรณ์
ติดต่อสอบถาม แผนกดูแลสิ่ งแวดล้อม ☏ 028-632-2417

３

คน

１

「ความเสี ยดาย」นั้นเป็ นความรู ้สึกที่มากกว่าความรักสิ่ งของ ซึ่ง

รวมไปถึงความสนิ ทสนมทางใจ การรู ้สึกขอบคุณและความ
เคารพ การกระทาเป็ นสิ่ งที่สาคัญ การมี (ความเห็นอกเห็นใจ
ผูค้ น)ในสถานการณ์ต่างๆ

สิ่ งของ ที่เขตอุซึโนมิยะ มีการเคลือ่ นไหวเพื่อลดปริ มาณขยะอาหารที่
ถูกทิ้งทั้งที่ยงั ไม่ได้รับประทาน โดยตระหนักว่าควร
รับประทานให้หมดหรื อการใช้ส่วนประกอบอาหารให้หมด
เป็ นต้น

２

ธรรมชาติของอุซึโนมิยะ ถ้ าไม่รู้ก「
็ น่ าเสียดาย」

เหยี่ยวนกเขาท้องขาว

แม่น้ าคินุกาว่ะ

ดอกคาวาระกิคุ

ผีเสื้ อชิรุบิอาซึจิมิ

พื้นที่บริ เวณนากาโอกะชิจจิ

การเปลีย่ นใบขับขี่รถยนต์ ต่างประเทศเป็ นใบขับขี่ของญี่ปุ่น
ＪＡＦ(Japan Automobile Federation) อุซึโนมิยะชิ

อิมามิยะ2-4-6

ผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ ต่างประเทศ สามารถเปลี่ยนเป็ นใบขับขี่ของญี่ปุ่น
ได้ ทศี่ ู นย์ ทาใบขับขี่

☏ 028-659-3322

โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อดังต่อไปนี้
１． มีใบขับขี่ของต่างประเทศซึ่ งยังไม่หมดอายุ
２． มีหลักฐานการพานักอยู่ในประเทศที่ออกใบขับขี่เกินกว่า 3

เดือน

－

หนังสื อเดินทาง , สาเนาหนังสื อรับรองถิน่ ที่อยู่

－

รู ปถ่าย （3 ㎝×2.4 ㎝ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน）

－

ค่าธรรมเนียมการยืน่ คาร้อง 2,200 เยน（ใบอนุญาตทัว่ ไป）

ขึ้นไปตั้งแต่ได้รับใบขับขี่

ขนส่ ง 2,050 円

３． มีที่อยู่ในจังหวัดโทจิกิ

※ 「ทดสอบความรู ้」การขับขีแ่ ละกฎจราจร และ「ทดสอบ

ความสามารถ」ในการขับขี่จริ ง มีบางประเทศที่ได้รับการยกเว้นการ

การเตรี ยมเอกสารและขั้นตอนการดาเนินเรื่ อง
－

ใบขับขี่ต่างประเทศ

ทดสอบความรู ้และความสามารถในการขับขี่

－

เอกสารการแปลใบขับขี่ ต่ า งประเทศเป็ นภาษาญี่ ปุ่ น (แปลโดย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ทาใบขับขี่จงั หวัดโทจิกิ（คานุมะชิชิโมะอิชิ

สถานทูตประจาประเทศญี่ปุ่น หรื อ ＪＡＦ）
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「ความเสี ยดาย」ขณะดารงชี วิต

คาวะ681・☏
－2－

0289-76-0110）
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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♪

งานดอกไม้ ไฟอุซึโนะมิยะ

เทศกาลพืน้ บ้ านมิยามัทซึริ


18：30～20：30

วันเสาร์ ที่ 5 และวันอาทิตย์ ที่ 6 ส.ค.



＊ถ้ามีฝนตกลมแรงเลื่อนเป็ นวันอาทิตย์ ที่ 13 สิ งหาคม

16：30～21：00


สนุ กกับเทศกาลหน้าร้อนที่ใหญ่ที่สุดในอุซึโนะมิยะ การเดิน



การจุดพลุประมาณ 20,000 นัดขึ้นบนท้องฟ้ายามค่าคืนของฤดู
ร้อน

พาเหรดและการเต้นราของกลุ่มต่างๆ ร้านค้า เป็ นต้น

ไปได้โดยรถบัสจากสถานี JR อุซึโนมิยะ (รถไปทางสถานียานา

＠ อุซึโนมิยะชิโอโดริ
☏

วันเสาร์ ที่ 12 สิ งหาคม

กิตะชาโคะ) (เนื่องจากในวันงานคาดว่ารถติด ขอแนะนาให้รีบ

คณะกรรมการการจัดงานเทศกาลพื้นบ้าน
มิยามัทซึ ริ

ไป)

028-633-8766

＠

โดโจชุคุ คินุกาวะ คาเซนชิคิ

☏

อุซึโนมิยะฮัคคุเนนฮานาบิ 028-600-3980

ห้ องเรียนภาษาญีป่ ุ่ นสานสั มพันธ์ วนั หยุดฤดูร้อน
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม ～ วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 10：00～12：00
（ทั้งหมด 10 ครั้ง）
เชิญชวนเด็กประถม มัธยมชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นเมืองมาร่ วมกันเรี ยนภาษาญี่ปนกั
ุ่ นเถอะ




【วันเรี ยน】

วันจันทร์ ที่ 24・อังคาร ที่ 25・พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม
วันอังคาร ที่ 1・วันพุธ ที่ 2・วันพฤหัสบดี ที่ 3・วันจันทร์ ที่ 7
วันอังคาร ที่ 8・วันพุธ ที่ 9・วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิ งหาคม
อุซึโนมิยะโอโมเทะซังโดสแควร์ ชิมินพลาซ่า ห้องประชุม ・ห้องโถงเอนกประสงค์
สมาคมนานาชาติเขตอุซโึ นมิยะ（UCIA）
☏028-616-1870
✉ucia@ucia.or.jp

＠
☏

♪โคคุไซโคริ วซาลอน

วาย วาย
อเมริกนั วันเดอร์ แลนด์ ！

＠

วันอังคาร ที่ 25 ก.ค. 13：30～15：30
เล่นเกมกับนักเรียนประถม มัธยม ชาวอเมริกาทีเ่ ป็ น
อาสาสมัครทีม่ าทีอ่ ุซโึ นมิยะ เรียนคาทักทายหรือร้องเพลง
ภาษาอังกฤษง่ายๆ
300 เยน
30 ท่าน
นักเรียนประถมจนถึงผูใ้ หญ่
สมาคมนานาชาติจังหวัดโทจิกิ (TIA)

☏

028-621-0777




ค่าใช้จ่าย

จานวน
กลุ่มเป้ าหมาย

－3－





ทุกวันเสาร์ท่ี 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
22 ก.ค.

ทาของตกแต่งทานะบาตะ

26 ส.ค.

การตอบปั ญหานานาชาติ

กิจกรรมการแลกเปลีย่ นกับผูค้ นจากชาติต่างๆ

ค่าใช้จ่าย ฟรี
＠☏

สมาคมนานาชาติเขตอุซโึ นมิยะ
028-616-1563

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

กิจกรรมที่น่าสนใจ♫♪
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◎ขอแนะนาจดหมายที่ UCIA ได้รับจากนักศึกษาชาวฝรั่งเศส

สวัสดีครับทุกท่าน จดหมายฉบับนี้คงเป็ นฉบับสุดท้าย
ในเดือนมิถุนายนนี้เป็ นการใช้ชีวิตในญี่ปนเป็
ุ่ นเดือนที่ 3
ผมได้เข้าทดสอบเคนโด้ระดับ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน โดยได้รับความกรุ ณาจากเหล่าอาจารย์ รวมทั้งการฝึ กซ้อมอย่าง
หนัก จนสามารถสอบผ่านมาได้ ได้เรี ยนรู้สิ่งต่างๆ มากมายตามจุดประสงค์การวิจยั ทั้งปรัชญาและประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นผ่าน
การฝึ กเคนโด้
นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน ยังได้ทดลองประสบการณ์ต่างๆ ทดลองทาโซบะ เข้าร่ วมโคคุไซโคริ วซาลอน ทัวร์ เก็บสตอร์
เบอร์รี่และศูนย์ป้องกันภัย และได้ไปเที่ยวที่คามากุระ เกียวโต โตเกียว
ในช่วง 3 เดือนนี้ ผมรู้สึกดีใจเป็ นอย่างยิง่ และคิดว่าสมาชิก UCIA ทุกท่านที่มีความกรุ ณา เป็ นเพื่อนสาคัญสาหรับผม
และผมได้เรี ยนรู้มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและจิตใจของชาวญี่ปุ่นจากทุกท่าน
สุดท้ายนี้ ในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2019 ของอุซึโนมิยะกับเมือง
ออร์เลอ็องซึ่งเป็ นเมืองพี่เมืองน้องกัน ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงจะได้พบกับทุกท่านที่ฝรั่งเศสในปี 2019
ผมจะเฝ้าคอยจนถึงเวลาที่จะได้พบกับทุกท่านอีกครั้ง
จาก เลโอโพลด์

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

การให้ คาปรึ กษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ

จันทร์

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

15:00-18:00

พฤหัสบดี

14:00-17:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

ปรึ กษาด้านกฎหมาย

15:00-17:00

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน

►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง

ยืน่ คาร้องและชาระเงิน

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

►จันทร์ – เสาร์ 9:00-17:00

ที่สมาคมนานาชาติ

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

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่อสารและในส่ วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย

โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
(UCIA)
http://www.ucia.or.jp

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

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบ
ไซต์น้ ี
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จดหมายจากชาวฝรั่งเศส

