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

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชัน 5
สารบัญ หน้า 2 โคโดโมะโนะอิเอะ , แอพพลิเคชันการแยกขยะ
หน้า 4 การแสดงสุ นทรพจน์ของชาวต่างชาติ , การบริ การล่ามอาสาสมัคร เป็ นต้น

＜สัญลักษณ์บต
ั ร IC

หน้า

ฉบับที128

ตีพ มิ พ์
10 พฤษภาคม

Festa my Utsunomiya 2018 เป็ นต้น

เชิญท่ อ งเทียวอย่ างสนุก สนาน ！

การเดินทาง＞

ถ้ าต้ องเดินทางไกลๆ นังรถไฟสะดวกดีนะครับ ดังนันจะขอแนะนําบัตร IC การเดินทางทีใช้ งานได้ สะดวกเมือต้ องขึนรถไฟ
Q

บัตร IC การเดินทางคือ？

A

คือบัตรทีใช้ สําหรับขึนรถโดยไม่ต้องนําเงินไป เป็ นการชาร์ ตบัตร (การเติมเงิน) ล่วงหน้ า

Q

มีกีชนิด？

A

มี

Q

จะเลือกแบบไหนดี？

A

ทีใช้ มากทีสุดคือ บัตร Suica ทีออกโดย JR ฮิกาชินิฮง

ชนิดหลักๆ

ทีจังหวัดโทจิกิ บัตร PASMO ทีออกโดยรถไฟเอกชนก็ใช้ ได้ สะดวก โดยมีโตเกียวเมโทโระเป็ นศูนย์กลาง
ขอแนะนํา บัตร Suica และ PASMO ชนิดนี
＜PASMO＞

＜Suica＞

ตรวจสอบรายละเอียดได้ จาก

ตรวจสอบรายละเอียดได้ จาก

http://www.jreast.co.jp/suica/

สถานทีซือ

https://www.pasmo.co.jp/

สามารถซือได้ ทีเครื องจําหน่ายตัว

ซือได้ ทีเครื องจําหน่ายตัวของสถานี

สถานี JR ฮิกาชินิฮง หรื อ มิโดริ โนะมาโดะกุจิ

จํานวนเงินจะต้ องรวมเงินค่ามัดจํา

จํานวนเงินจะต้ องรวมเงินค่ามัดจํา

เยน

เยน

มี ชนิด

มี ชนิด

① My Suica（ระบุชือ）บันทึก ชือ นามสกุล วันเดือนปี เกิด เพศ เป็ นต้ น ①PASMO（ระบุชือ）บันทึก ชือ นามสกุล วันเดือนปี เกิด เพศ เป็ นต้ น

ชนิดของบัตร

ถ้ าหายสามารถออกใหม่ได้

ถ้ าหายสามารถออกใหม่ได้

② Suica（ไม่ระบุชือ）ไม่บนั ทึก ชือ นามสกุล วันเดือนปี เกิด เพศ เป็ นต้ น

②PASMO（ไม่ระบุชือ）ไม่บนั ทึก ชือ นามสกุล วันเดือนปี เกิด เพศ

ถ้ าหายไม่สามารถออกใหม่ได้

เป็ นต้ น ถ้ าหายไม่สามารถออกใหม่ได้

③Suica ตัวประจํา เป็ นบัตรทีใช้ เหมือนตัวประจํา

③PASMO ตัวประจํา เป็ นบัตรทีใช้ เหมือนตัวประจํา

※และยังมีการบันทึกฟั งก์ชนั Suica ในโทรศัพท์มือถือ ←

ฟั งก์ชนนี
ั มีเฉพาะ Suica！
Q ใช้ อย่างไร？

เมือชาร์ ตบัตรทีเครื องจําหน่ายตัวแล้ ว ก็ใช้ ขนรถไฟ
ึ
！
โดยการแตะที เครื องหมาย IC บริ เวณช่องทาง ตรวจตัว

＜เครื องหมาย IC＞

ขอให้ ใช้ ได้ อย่างสะดวกและเทียวให้ สนุกนะครับ โอเบนโตะทีขายในสถานีก็อร่อยนะครับ！
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ข่ าวสารในชีวิตประจําวัน

ระบบการจ่ ายเงินช่ วยเหลือสํ าหรับค่ าใช้ จ่าย
ทีใช้ สําหรับ「โคโดโมะโนะอิเอะ」

มี 「โคโดโมะโนะอิเอะ」สําหรับให้เด็กเล่นหรื อใช้ชีวติ อยูห่ ลังเลิกเรี ยน ในช่วงเวลากลางวัน สําหรับนักเรี ยนชันประถมทีผูป้ กครองไม่อยูบ่ า้ น
โดยมีระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือสําหรับค่าใช้จ่ายทีใช้สาํ หรับ「โคโดโมะโนะอิเอะ」

▽ การสมัคร

กรอกแบบยืนคําร้องได้ที

(ทีว่าการอําเภอชัน

13)

หรื อ

ยืนคําร้องโดยตรงหรื อส่ งไปรษณี ยม์ าที

แผนกโชไกกักคุชู
ที「โคโดโมะดนะอิเอะ」
〒

320-8540

ทีว่าการอําเภอแผนกโชไกกักคุชู
▽

กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวทีมีคุณสมบัติอย่างเช่น

▽ กรณี ทีได้รับการอนุมตั ิ ในเดือนทียืนคําร้องจํานวนเงินทีต้องชําระ

「โคโดโมะโนะอิเอะ」ในข้อใดข้อหนึงดังต่อไปนี

จะน้อยลง อย่างไรก็ตาม ผูท้ ีได้รับการอนุมตั ิในปี

① ครอบครัวทีได้รับการคุม้ ครองค่าครองชีพ

จะรับต่อจะต้องยืนคําร้องอีกครัง

หากต้องการ

② ครอบครัวทีได้รับเงินช่วยเหลือการเข้าเรี ยน
▽ จํานวนเงินช่ วยเหลือ（จํานวนเงินทีได้ รับจากการชําระ）

นักเรี ยนชันประถม คน ไม่เกิน ,

▽ ติดต่ อสอบถาม

แผนกโชไกกักคุชู ☏ 028-632-2676

เยน ( เดือน)

แอพพลิเคชันการแยกขยะ「ซังอารุ」
□

สามารถดูวธิ ีการแยกขยะแบบง่ ายๆจากนแอพพลิเคชันในสมาร์ ทโฟ
น
มีการแจกแอพพลิเคชันรองรับการใช้งานในสมาร์ทโฟนทีสะดวกต่
อการแยกขยะ ขยะรี ไซเคิล รวมทังเพือความรวดเร็ ว

▽พจนานุกรมการแยกขยะ

สามารถตรวจสอบวิธีการแยกขยะและวิธีการทิง
□

ฟังก์ ชันการทํางานหลัก

▽ภาษาต่ างๆทีรองรับ

ภาษาอังกฤษ・เกาหลี・จีน
▽ปฏิทินวันเก็บขยะ

▽ตรวจสอบแผนที

สามารถตรวจสอบปฏิทินการเก็บขยะ
▽การเตือนวันเก็บขยะ

เครื องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กทีต้องการทิงหรื อสถานทีตังกล่องทิ

สามารถตังเตือนวันเก็บขยะ เพือป้องกันการลืมวันทีต้องทิงขยะ

งนํามัน ร้านขายบัตรสําหรับทิงขยะขนาดใหญ่ เป็ นต้น
โดยตรวจสอบได้จากแผนที
□

ค่ าใช้ จ่าย ฟรี ※มีค่าบริ การการใช้โทรศัพท์

□

ติดต่ อสอบถาม แผนกําจัดขยะ ☏ 028-632-2414

−2−

กิจกรรมทีน่ าสนใจ♫♪
Festa my Utsunomiya 2018

ลานแลกเปลียนระหว่ างประเทศบัมบะฮิโรบะ

～ ร่ วมจับมือ เชื อมความสั มพันธ์ ～


วันอาทิตย์ ที พฤษภาคม 10：00〜15：00



＜ร้านทีออกบูธ＞

＠

การออกแสดงบูธ ทดลองประสบการณ์พิธีชงชาญีปุ่ น・อาหารอินเดีย・อาหารบราซิล・อาหารไต้หวัน・อาหารเกาหลี・
ลูกปั ดแอฟริ กนั ・การทําขนมปั งและไวน์ เบียร์ การค้าระบบแฟร์เทรดของกลุ่มนานาชาติอืนๆ
＜การแสดงบนเวที＞
สนุกกับการแสดงดนตรี ประจําชาติญีปุ่ นและดนตรี พืนบ้านนานาประประเทศ และการเต้นรํานานาชาติ♪
ไม่ตอ้ งการ
บัมบะฮิโรบะ (ลานด้านล่างของศาลเจ้าฟุตาอาระยามะ)

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ

การสมัคร

028‑616‑1870

งานเทศกาลเด็ก ห้ องสมุดมินามิ♪

โคคุไซโคริวซาลอน♪


ทุกวันเสาร์ที ของเดือน 16：00 〜18：00



วันอาทิตย์ ที พฤษภาคม 10：00〜15：30



「การแสดงดนตรี ทีให้ความเพลิดเพลินตังแต่ทารก」

พฤษภาคม การรําลึกถึงโกลเด้นวีคในอดีต
กิจกรรมสานสัมพันธ์กบั เพือนนานาชาติ
เชิญมาสนุกพร้อมกับครอบครัว!
ค่ าใช้ จ่าย ฟรี

โดยใช้เปี ยโนและไวโอลีน（10：30〜11：30



＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

☏

028‑616‑1563

เปิ ดทุกวันเสาร์ ที 4 ของเดือน!

ท่านแรก）
ทดลองประสบการณ์บรรณารักษ์・การสนทนาพิเศษ・
การแข่งขันแรลลีตอบปั ญหาห้องสมุด・งานเลียงนําชา เป็ นต้น
ค่ าใช้ จ่าย ฟรี
ห้องสมุดมินามิ
＠
☏

028‑653‑7609

เทศกาลดอกไม้ ＆ อุซึโนะมิยะซาซึคิ


วันเสาร์ ที พฤษภาคม 〜 วันอาทิตย์ ที มิถุนายน



กิจกรรมเพือความใกล้ชิดกับดอกไม้และต้นไม้ผา่ นดอกซาซึคิ ดอกไม้เมืองอุซึโนมิยะ
ภายในงานมีการจัดแสดงซาซิคิจากผูป้ ลูกทีชืนชอบจากทัวประเทศ กว่า

ต้น สนุกกับการเลือกซือซาซึคิ ชมวิธีการบํารุ งรักษา

การประมูลเพือการกุศล เป็ นต้น
ค่ าใช้ จ่าย

ฟรี

ทีจอดรถ

ฟรี

＠

มิจิโนะเอคิอุซึโนมิยะ โรมันจิคคุมูระ (อุซึโนมิยะชิ นิซซาโตะมาจิเฮอิ 254)

☏

กรรมการการจัดงานเทศกาลดอกไม้และอุซึโนมิยะซาซึ คิ 028‑632‑2456
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การแสดงสุ นทรพจน์ ภาษาญีปุ่ น เนื องในโอกาสครบรอบ ปี （７）

「ความใฝ่ ฝันทีญีปุ่ น」
สวัสดีค่ะ ทุกท่าน ดิฉนั ชือ นาซึเท โอ มาจากประเทศจีนเมือมกราคม ปี ทีแล้ว
เริ มแรกทีมาญีปุ่ น

ตังใจว่าจะเรี ยนภาษาญีปุ่ นด้วยตนเองคนเดียว

แต่โอกาสทีจะพูดภาษามีนอ้ ยมาก

จึงเริ มมาเรี ยนภาษาญีปุ่ นทีสมาคมนานาชาติ
ในห้องเรี ยนภาษาญีปุ่ น ดิฉนั ได้เรี ยนภาษาญีปุ่ นกับอาจารย์ชาวญีปุ่ นร่ วมกับชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆ
และได้แลกเปลียนความคิดเห็นทางวัฒนธรรมของญีปุ่ นและประเพณี ร่วมกัน เป็ นการใช้เวลาทีมีประโยชน์มาก อาจารย์กใ็ จดี
ตังใจสอนอย่างเต็มที จึงรู ้สึกขอบคุณเป็ นอย่างมาก
ปั จจุบนั เรี ยนภาษาญีปุ่ นและทํางานอารุ ไบท์ไปด้วย แต่ถา้ มีเวลาก็จะไปเต้นซุมบ้าออกกําลังกายเพือสุ ขภาพทียิมบ้าง
ไปท่องเทียวหรื อไปทานอาหารทีร้านอาหารยอดนิยมกับสามีบา้ ง เป็ นการเสริ มสร้างกําลังใจในแต่ละวัน
ในอนาคตอันใกล้นี ความใฝ่ ฝันทีอยากจะให้เป็ นจริ งทีสุ ดคือ การได้เข้าทํางานในบริ ษทั ของญีปุ่ น
เพือทําความเข้าใจประเทศญีปุ่ นและวัฒนธรรมญีปุ่ นอย่างลึกซึง
การจะเข้าไปทํางานจะต้องใช้ความสามารถทางภาษาญีปุ่ นและคุณสมบัติขนสู
ั ง ดังนันจึงต้องพยายามเรี ยนมากๆ
เพือให้ได้ทาํ งานในสาขาทีชอบ
ซึงในสภาพปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอ ดังนันจึงต้องใช้ความพยายามเพือจะทําให้ความฝันเป็ นจริ งขึนมา

※สิ งทีนํามาลงไว้เป็ นเพียงส่ วนหนึงจากบทความของผูเ้ ขียน เชิญติดตาม！การแสดงสุ นทรพจน์ในลําดับต่อไป！

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP ）

ผูท้ ีมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื อสารและในส่ วนของสถาบัน(อําเ
ภอ , ตม. เป็ นต้น)
ทีต้องการให้ล่ามติดตามไปด้วย

การให้ คาํ ปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ทีว่าการอําเภอ028-6

จันทร์
15:00-18:00

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที

―

―

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที

พฤหัสที

32-2834

(เฉพาะเวลาทําการ)

ปรึ กษาทางกฏหมาย02
8-616-1564

15:00-17:00

วันจันทร์ที 3 ของเดือน(ระบบจอง)
−4−

►จันทร์ – เสาร์

8:30-19:00

►1 ครัง (2 ชัวโมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคําร้อง
ยืนคําร้องและชําระเงินทีสมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น
ภาษาญีปุ่ นแบบง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・
โปรตุเกส・ไทย ในโฮมเพจของ
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp

และสามารถอ่าน
ฉบับย้อนหลังจากเวบไซต์นี

โอ้ย！

