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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

ฉบับที1่ 22
ตีพมิ พ์
10 พฤศจิกายน 2560

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

สารบัญ หน้า 2 ชิจิโงะซัง , การฉี ดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หน้า 3 สนุกสนานกับนิทานภาพนานาชาติ , เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงชิมินเซ็นเตอร์เขตต่างๆ
P

＊２. ขั้นตอนการเข้ าสถานรั บดูแลเด็ก

＊１．เหตุผลการรั บดูแลเด็ก

Step1:

อาเภอหรื อเขต
Step2:

ดูรายการสถานที่จากโบรชัวร์ของเขตแล้วตัดสิ นใจสมัครโดย
สามารถตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมของสถานที่ได้จาก
โฮมเพจของเขต

Step3:

ยืน่ ใบสมัครที่เขียนชื่อสถานที่ที่ตอ้ งการสมัคร พร้อมแนบ
เอกสารที่จาเป็ น จะถือว่าการสมัครเสร็ จสมบูรณ์！

กลุ่มเป้าหมายของผูป้ กครองที่ม「
ี เหตุผลการรับดูแลเด็ก」ดังต่อไปนี้

□

I

□
□
□

กาลังทางาน (1 เดือน 64 ชม.ขึ้นไป)
กาลังตั้งครรภ์ , คลอดบุตร
ป่ วย , มีอุปสรรคทางกายและใจ
ปรนนิบตั ิดูแลผูป้ ่ วยในครอบครัว
อื่นๆ (กาลังหางานทา , ศึกษา , ประสบภัยพิบตั ิ เป็ นต้น)

■เวลาการสมัครและผลการรับสมัคร

เข้า
เมษายน
ปี 2018

Step5:

อาเภอจะกาหนดให้ใช้สถานรับดูแลเด็กตามความต้องการของ
ผูส้ มัคร

Step6:

มีการติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงไปยังแต่ละครอบครัวจาก
สถานที่ที่ได้รับการตัดสิ น

Step7:

ดาเนินขั้นตอนที่จาเป็ นในการเข้าในสถานที่ที่กาหนด
ก็ถือว่าเสร็ จสิ้ นการจัดเตรี ยม！

＊３．

ค่ าใช้ จ่ายการดูแลเด็ก

■

【รับสมัครครั้งที่ 1】1 ธ.ค.- 22 ธ.ค. (ปี

2017)
ประกาศผล：ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
【รับสมัครครั้งที่ 2】15 ม.ค.- 14 ก.พ. (ปี 2018)
ประกาศผล：ประมาณกลางเดือนมีนาคม
【วันสิ้ นสุ ดการรับสมัคร】
① เข้า ม.ค. – มี.ค.： 6 ธ.ค. (ปี 2017)
② พ.ค.- ก.ย.: ประมาณ วันที่ 10 ของเดือนก่อนเข้า
ผล： ปลายเดือนล่วงหน้าก่อนเข้าของทั้ง ①②

คานวณจาก ภาษีเมืองอาเภอของผูป้ กครอง (จานวณเงินภาษีที่ชาระ
อาเภอ) ค่าใช้จ่ายอาจจะน้อยลง ขึ้นกับครอบครัวที่มีลูก 2 คนขึ้นไป
หรื อ 1 คน เป็ นต้น
I

เข้า
ม.ค.- มี.ค.
พ.ค.- ก.ย.
ปี 2018

(ปี 2018)

การออกเอกสารรับรอง (ยินยอมให้รับดูแลเด็ก) โดยเรี ยก การ
รับรองเบอร์ 2 สาหรับอายุ 3-5 ปี การรับรองเบอร์ 3 สาหรับอายุ
0-2 ปี ส่ งทางไปรษณี ยแ์ จ้งไปยังแต่ละครอบครัว

U

สำคัญ

Step4:

P

□

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่จาเป็ นจากโฮมเพจที่ทาการ
I

สถานดูแลเด็กที่ได้รับการอนุมตั ิจากอาเภอมี 3 ชนิด
① สถานดูแลเด็กเล็ก ② โรงเรี ยนอนุ บาลที่ผา่ น
การรับรอง (กรณี ที่มีการดูแลเลี้ยงดูเด็ก) ③
กิจการรับดูแลเด็กส่ วนภูมิภาค ซึ่งจะขอแนะนาข้อ
สาคัญสาหรับการสมัครที่อุซึโนมิยะ

＊４．สถานที่รับสมัคร
ที่ทาการอาเภอ แผนกดูแลเด็ก (ชั้น 2 ช่องติดต่อหมายเลข D9 ) ฮิไรชิ・โทมิ
ยะ・สึ งะตะกาว่า ・คาวาจิจิคุชิมิง เซ็นเตอร์ ・สถานเลี้ยงดูเด็ก เป็ นต้น

★ติดต่ อสอบถาม★

－1－

P

U

กรุ ณาติดต่อสอบถามที่ที่ทาการอาเภออุซึโนมิยะ แผนกดูแลเด็ก เมื่อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการสมัครและอื่นๆ！！
ที่ทาการอาเภอ แผนกดูแลเด็ก (ชั้น 2 ช่องติดต่อหมายเลข D9 ) ☎:028-632-2393 HP: www.city.utsunomiya.tochigi.jp
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ช่ วยเหลือการดูแลเด็ก！！ Part.２
การสมัครเข้ าสถานรับดูแลเด็ก！ต้ องทาอย่ างไรบ้ าง？
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หน้า 4 การแสดงสุนทรพจน์ของชาวต่างชาติ , การบริ การล่ามอาสาสมัคร เป็ นต้น

ชิจโิ งะซังทาอะไรบ้ าง？
ขอแนะนารายละเอียดโดยทัว่ ไป
☆ สวมใส่ ฮะเรหงิ (กิโมโน เป็ นต้ น)

(Shichi go san) คือ？

ชิจิโงะซัง เป็ นพิธีภาวนาเพือ่ ขอให้เด็กมีการเจริ ญเติบโตที่แข็งแรง
เป็ นการกล่าวขอบคุณต่อเทพเจ้าที่ศาลเจ้า

ซื้อหรื อเช่าชุดฮะเรหงิ สวมใส่ ชุดกิโมโนในวันงาน

ถึงการเลี้ยงดูเด็กให้เจริ ญเติบโตแข็งแรง

☆

และภาวนาขอให้เด็กมีการเจริ ญเติบโตที่

ไปนมัสการทีศ่ าลเจ้ า・เข้ าพิธีโอฮะราอิ (ปัดรังควาน)
กล่าวขอบคุณต่อเทพเจ้าที่ศาลเจ้า ถึงการเลี้ยงดูเด็กให้เจริ ญเติบโต

แข็งแรงต่อไป

แข็งแรง เข้าพิธีโอฮะราอิเพือ่ ขับไล่วิญญาณชัว่ ร้ายก็มีผนู ้ ิยมทากัน
มาก
☆

ถ่ ายภาพครอบครัว
ถ่ายภาพครอบครัวไว้เป็ นที่ระลึก

อายุเท่ าไหร่ ถึงจะต้ องทาชิจโิ งะซัง？
เมื่ออายุ 7 5 3 ตามชื่อ
โดยจะทาพิธีเมื่อเด็กผูช้ าย มีอายุ 3 ปี ・5 ปี
และเด็กผูห้ ญิง มีอายุ 3 ปี ・7 ปี

เนื่องจากใส่ ชุดกิมิโนที่สวยงาม

อาหารเฉลิมฉลอง
มีผมู ้ าเข้าร่ วมพิธีมากมายรวมทั้ง
ปู่ ย่าตายายที่มาเข้าร่ วมพิธีชิจิโงะซัง หลังจากไปที่ศาลเจ้าแล้ว ทุก

ชิจิโงะซัง ทาเมื่อไหร่ ？

คนก็จะร่ วมกันรับประทานอาหารที่ภตั ตาคาร

ชิจิโงะซัง คือวันที่ 15 พฤศจิกายน
แต่ ถ้าเป็ นวันธรรมดาอาจจะทาในวันสุ ดสัปดาห์
ก่อนหรื อหลังวันที่ 15 พฤศจิกายนหรื อวันดีที่เป็ น
วันมงคล (วันฤกษ์ดี เป็ นต้น)

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ แก่ผ้สู ู งอายุ
ไข้ หวัดใหญ่ (อินฟลูเอนซะ) คือ
อินฟลูเอนซะ เป็ นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไวรัสจะแพร่ กระจายไป
ในอากาศจากการไอ หรื อจามของผูต้ ิดเชื้ออินฟลูเอนซะ เมื่อสู ดเข้าไปก็จะ
เกิดการติดเชื้อ ซึ่งจะแพร่ ระบาดในช่วงต้นฤดูหนาวถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ
เมื่อเทียบกับไข้หวัดธรรมดา จะมีการเจ็บป่ วยรุ นแรงมาก ร่ างกายจะ
อ่อนเพลียทั้งตัว เกิดหลอดลมหรื อปอดอักเสบ เป็ นต้น โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ
จะพบผูม้ ีการเจ็บป่ วยรุ นแรงมาก
ระยะเวลาการฉีดวัคซีนป้องกัน
การฉีดวัคซีนป้องกันจะมีผลหลังจากรับการฉีด 2 สัปดาห์ และมีผล
ต่อเนื่อง3-5 เดือน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีน คือตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ถึงต้นเดือน ธันวาคม

กลุ่มเป้าหมาย ① ผูล้ งทะเบียนอยูใ่ นอุซึโนมิยะ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
☆ ผูม้ ีอายุ 64 ที่มีความบกพร่ องทาง「หัวใจ・ไต・ระบบหายใจ」และ
「ภูมิคม
ุ ้ กัน HIV」
②ผูล้ งทะเบียนอยูใ่ นอุซึโนมิยะ อายุ 65 ปี ขึ้นไป
③เด็กอายุ 1 ปี ผูล้ งทะเบียนอยูใ่ นอุซึโนมิยะ
☆ ค่าใช้จ่าย ①②1,500 เยน、③ ลด 1000 เยนจากค่าใช้จ่าย
※ 2 ครั้ง ต่อ 1 คน (ชาระที่สถานพยาบาล)
☆ ช่วงเวลา วันที่ 1 ตุลาคม 2017 ถึง 31 มีนาคม 2018
☆ สถานที่ กรุ ณาตรวจสอบสถานพยาบาลที่ระบุจากโฮมเพจของอาเภอ
＜ผูส
้ ู งอายุ＞
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/
chusha/1012487/1012488.html
＜เด็กอายุ 1 ขวบ＞
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/
boshi/1012486.html

กลุ่มเป้ าหมายของช่ วงการฉีดวัคซีน (อาเภอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายบางส่ วน)

ติดต่อสอบถาม ที่ทาการอาเภออุซึโนมิยะ โฮะเคงโยโบกะ 626-1114
－2－
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ร่ วมกันฉลองพิธีชิจโิ งะซัง！
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พิธี 753
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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♪

โคคุไซโคริวซาลอน♪

สนุกสนานกับนิทานภาพนานาชาติ


วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน



อ่านหนังสื อภาพให้ฟัง พร้อมกับแนะนาประเทศของตน

13：30～15：30



โดยชาวต่างชาติ
มีหนังสื อภาพของ ประเทศฮอนดูรัส・โมรอคโค・ไทย・



รัสเซีย・เกาหลีใต้・แคนาดา

￥

＠

ห้องสมุดฮิกาชิ ห้องประชุม ชั้น 2

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ

＠☏

ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
25 พฤศจิกายน ของตกแต่งวันคริ สมาสต์
23 ธันวาคม คริ สต์มาสพิเศษ♪
กิจกรรมสานสัมพันธ์กบั เพือ่ นนานาชาติ
ฟรี
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า
028-616-1563

028-616-1870

นิทรรศการนานาชาติ

ห้ องเรียนอาหารญีป่ ุ่ น

Let's Amigo


วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 10:00～15:00(จัดงานถ้าฝนตก)



・เวทีและร้านค้าของ 14 ประเทศ！
・การทดลองสวมใส่ เครื่ องแต่งกายของ

＠
☏

5 ประเทศ！
เวียดนาม・ไทย・ญี่ปุ่น・มาเลเซีย・ไต้หวัน
・รับปรึ กษาปั ญหาเกี่ยวกับทันตกรรมและปั ญหาเกี่ยวกับ
กฏหมาย ฟรี สาหรับชาวต่างชาติ
โทจิกิเคงเซเนงไคคัง คงเซเระ
（อุซึโนมิยะชิ โคมะนิ ว1-1-6）
โทจิกิเคงเซเนงไคคัง จิเงียวกะ



วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 10:00～13:00



เรี ยนวิธีการทาอาหารปี ใหม่ของญี่ปุ่น ร่ วมกันปรุ ง
ซุปเคนจิง ผักดองชินโก ร่ วมกันรับประทานพร้อมกับทา
ความรู ้จกั และแลกเปลี่ยน！
30 ท่านแรก 700 เยน (ค่าวัสดุ)
ห้องประกอบอาหาร ชิโซโกคอมมิวนิต้ ีเซ็นเตอร์
(อาเกะโบโนะโจ 7-1)
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ

￥
＠
☏

028-616-1870

028-624-1488

เทศกาลฤดูใบไม้ ร่วง ชิมนิ เซ็นเตอร์ ท้องถิน่ และศู นย์กาคุชูเซ็นเตอร์
การจัดแสดงผลงาน การขายอาหาร เทศกาลท้องถิ่นที่คุน้ เคย
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดที่เซ็นเตอร์แต่ลงานเทศกาลทางวั
ะที่
ฒนธรรมฤดูใบไม้ ร่วง ศูนย์ กาคุชูเซ็นเตอร์
ิมินเซ็นเตอร์ 「
โทโยซาโตะมัทซึริ」(☏660-2340)
＠ วันอาทิตย์ ที่ 12 พ.ย.：โทโยซาโตะจิคุชงานเทศกาลทางวั
ฒนธรรมฤดูใบไม้ ร่วง ศูนย์ กาคุชูเซ็นเตอร์
คุนิโมโตะจิคุชิมินงานเทศกาลทางวั
เซ็นเตอร์ 「คุฒนนธรรมฤดู
ิโมโตะมัใทบไม้
ซึรริ ่บวงุงศูคาไซ
／โนเกียวไซ」
（☏665-2942）
นย์ กาคุชูเซ็นเตอร์
คาวาจิจิคุชิมินเซ็นเตอร์ 「คาวาจิฟุรุซาโตะมัทซึริ 2017」（☏671-3202）
เสาร์ที่ 18 – อาทิตย์ ที่ 19 พ.ย.：มิซุโฮโนะจิคุชิมินเซ็นเตอร์ 「มิซุโฮโนะเฟสติวลั 」（☏656-4250）
ซุซุเมะโนะมิยะจิคุชิมินเซ็นเตอร์ 「ซุซุเมะโนะมิยะจิอิคิบุงคะไซ・ชูกาคุไซ」（☏654-1013）
นิชิโชไงงาคุโชเซ็นเตอร์ 「นิชิโชไงงาคุชูเซ็นเตอร์บุงคะไซ」（☏648-7480）
วันอาทิตย์ ที่ 26 พ.ย.：โทมิยะจิคุชิมินเซ็นเตอร์ 「โทมิยะโซบะมัทซึริ」（☏665-1663）
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
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UCIA （１）

ภาพความทรงจาฤดูร้อน
ดิฉนั เป็ นคนจีน ชื่อฮันอาโก แต่งงานกับชาวญี่ปุ่นที่ประเทศจีน มีลูกชาย 1 คน มาญี่ปุ่นเมื่อลูกชายมีอายุได้ 1 ปี 6 เดือน ปี นี้
เป็ นปี ที่ 5 แล้ว
เนื่องจากดิฉนั ต้องทุ่มเทเรี ยนภาษาญี่ปุ่นที่หอ้ งเรี ยนภาษาญี่ปุ่นและสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยนาลูกชายคนโตไปฝากไว้
ที่สถานรับดูแลเด็ก และสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ Ｎ１ได้ก่อนลูกชายคนที่สองเกิด เมื่อลูกชายคนโตเข้าโรงเรี ยนอนุบาลเขาก็มี
พัฒนาการภาษาญี่ปุ่นที่ดีข้ ึนมาก มีเรื่ องตลกเกิดขึ้นในตอนนั้น คือมีการรับสมัครประกวด「ภาพความทรงจาฤดูร้อน」ในโบชัวร์
ที่ได้รับมาจากโรงเรี ยนอนุบาล เมื่อพูดกับลูกชายคนโตเรื่ อง「ภาพความทรงจาฤดูร้อน」 ทันใดนั้นเขาก็ถอยหลัง หลังจากยืน่ มือ
ออกมาแล้วบอกว่า 「มือหนัก ๆ」 ซึ่งเขาคงจะเข้าใจว่า 「โอโมอิเดะ(ความทรงจา)」เป็ น「โอโมอิเทะ(มือหนัก)」คือคิดว่า
「มือหนัก」ตอนนั้นดิฉน
ั คิดว่าลูกชายยอดเยีย่ มมาก คือ เขาทาความเข้าใจภาษาด้วยตนเอง

และพยายามแสดงท่าทางและคาพูด

เพื่อสื่ อให้กบั ดิฉนั อย่างเต็มที่
ปั จจุบนั ดิฉนั ต้องลาบากเลี้ยงดูลูกทุกๆ วัน แต่เมื่อไปซื้อของก็เริ่ มจะมีผจู ้ ดั การร้านมาเล่นกับเด็กๆ อยูเ่ สมอ มีคนคอย
ช่วยเหลือ ทาให้ทุกวันเป็ นวันที่สนุกสนาน
ฮันอาโก
※

นามาลงไว้เพียงส่ วนหนึ่งจากบทความของผูเ้ ขียน ต่อไป จะนามาลงตามลาดับการแสดงสุ นทรพจน์ เชิญติดตาม！

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

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

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์
15:00-18:00

ภาษาจีน
อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึ กษาด้านกฎหมาย
028-616-1564

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย :อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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►จันทร์ – เสาร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน

►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง

ยืน่ คาร้องและชาระเงิน

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

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบ
ไซต์น้ ี
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การแสดงสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

