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อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

ฉบับที่131
ตีพมิ พ์
10 สิ งหาคม 2561

สารบัญ หน้า 2 ฝากถึงผูเ้ ลี้ยงสุนขั และแมว , มาเรี ยนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางานกันเถอะ หน้า 3 สนุกกับหนังสื อภาพนานาชาติ เป็ นต้น
หน้า 4 การแสดงสุ นทรพจน์ของชาวต่างชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี UCIA การบริ การล่ามอาสาสมัคร และอื่นๆ

ระวังโรคลมแดด！
ต่อไปจะขอแนะนาวิธีการป้องกันและ
รับมือกับโรคลมแดดนะครับ

ยังร้อนมากต่อเนื่องอยูท่ ุกวันเลยนะคะ รู ้สึก
เมื่อยล้าและอ่อนเพลียจัง

2．วิธีการป้ องกันและรับมือกับโรคลมแดด

ถ้าเป็ นอย่างนั้น อันตรายนะครับ หาทาง
ป้องกันไม่ให้เป็ นโรคลมแดดอยูห่ รื อเปล่า？

＜＜สร้างร่ างกายให้ทนต่อความร้อน＞＞
□ ดื่ม「น้ า」บ่อยๆ
□ รับ「ส่ วนผสมของเกลือแร่ 」ให้เหมาะสม
□ จัด「สิ่ งแวดล้อมในการนอน」ให้สบาย

โรคลมแดด ได้ยนิ บ่อยนะคะ
แต่ไม่รู้จกั

□ สร้า「
ง ร่ างกายให้แข็งแรง」
（รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

①

□ คานึงถึง「อุณหภูมิและความชื้น」

โรคลมแดด จะเกิดขึ้นได้ง่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง
กันยายน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรคลมแดดดังต่อไปนี้

□ ทาให้「ภายในห้อง」เย็นสบาย
□ สวม「เสื้ อผ้า」ป้ องกัน
□ หลีกเลี่ยง「การอยูก่ ลางแดด」

１．อาการของโรคลมแดด

□ ใช้「อุปกรณ์เพิม
（ผ้าพันหรื อคอแผ่นแปะเพิม
่ ความเย็น」
่ ความเย็น เป็ น

□เวียนศรี ษะ และตัวร้อน

ต้น）
＜＜ปกป้ องร่ างกายจากความร้อน＞＞
□ พก「เครื่ องดื่ม」ติดตัวไว้เสมอ
□「พักผ่อน」บ่อยๆ
□ คานึงถึง「ค่าแสดงโรคลมแดด」

□ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อกระตุก
□ร่ างกายอ่อนเพลีย คลื่นไส้ (มีอาการปวดศรี ษะ และอื่นๆ)
□เหงื่อออกผิดปกติ
□อุณหภูมิร่างกายสู ง ผิวหนังผิดปกติ (ผิวหนังแดง เป็ นต้น)
□ไม่รู้สึกตัวเมื่อถูกเรี ยก

เดินไม่ตรง
กรุ ณารี บนาส่ งโรงพยาบาลทันที

ให้เพียงพอ หรื อนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เป็ นต้น）
＜＜อุปกรณ์ป้องกันความร้อน＞＞

→

เป็ นอันตรายมาก
②

ผลการสอบถามชาวต่ างชาติเกี่ยวกับ「ความร้ อนในญีป่ ุ่ น」
・มากกว่ า 70 เปอร์ เซนต์ ของชาวต่ างชาติเคยเป็ นโรคลมแดด
・มากกว่ า 50 เปอร์ เซนต์ มีอาการ「ร่ างกายอ่ อนเพลีย และคลื่นไส้ 」
・สถานที่สาหรั บเข้ าไปใช้ เมื่อรู้ สึ กถึงอันตรายของโรคลมแดดเมื่ออยู่กลางแจ้ ง
อันดับ 1 คือ ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม（จากโฮมเพจ「ห้ องทดลองไร้ ความ
ร้ อน」）
เว็บไซต์ การป้องกันและรั บมือกับโรคลมแดดกระทรวง
สิ่ งแวดล้ อม ＱＲโค้ ดสาหรั บสมาร์ ทโฟน
สาหรั บตรวจสอบค่ าแสดงโรคลมแดด
（ค่ าแสดงการเกิดโรคลมแดดได้ ง่าย）
－1－

③

เมื่อกรกฎาคม ที่ตะวันตกของญี่ปุ่นเกิดฝนตก
หนัก มีผปู ้ ระสบอุทกภัยมากมาย ที่โทจิกิ มีฝนฟ้า
คะนอง เกิดฝนตกหนักและลมแรงกระทันหัน
ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
「ฮาซาโดะมับปุ เขตอุซึโนมิยะ」
(http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp
/kurashi/anshin/bosai/1003241.html）

โฮมเพจตรวจสอบดูบริ เวณที่เราอาศัยอยู่ และ
ระมัดระวังตัวให้ดีนะคะ
④

ฝากถึงผู้เลีย้ งสุ นัข และแมว
เพื่อความสบายใจในการดาเนินชีวติ

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

いぬ

１

ねこ

か

ぬし

犬・猫の飼い主さんへ

กรุ ณาติดต่ อศูนย์ สาธารณะสุ ขทันที หากสุ นัข หรื อแมวสู ญหาย

สาหรับสุ นขั กรุ ณาแขวน「ป้ายสุ นขั 」
（ป้ายที่ได้รับเมือ่ ลงทะเบียนกับเขต

ศูนย์สาธารณะสุ ขเป็ นผูร้ ับดูแลสุ นขั หรื อแมวที่หลงทางหรื อ

อาเภอหรื อหมู่บา้ น）และ「ป้ายแสดงการ

บาดเจ็บ และมีขอ้ มูลแจ้งไว้ทางโฮมเพจ นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูล

ฉีดวัคซีนพิษสุ นขั บ้าแล้ว」

สุ นขั หรื อแมวที่รับการดูแลอยูใ่ นเขต ดังนั้นหากสุ นขั หรื อแมว
สู ญหาย กรุ ณาติดต่อศูนย์สาธารณะสุ ขทันที

สาหรับแมว กรุ ณาแขวนป้าย
ป้องกันการหลงทาง เขียนชื่อ

２

・

กรุ ณาติดเบอร์ ติดต่ อเจ้ าของสุ นัข･แมวไว้

เจ้าของ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น

กรุ ณาติดไว้ที่ปลอกคอ เมือ่ ได้รับสุ นขั หรื อแมวหลงทาง หาก

3

เลีย้ งแมวในบ้ านปลอดภัยทีส่ ุ ด

ทราบเบอร์ติดต่อ ก็จะสามารถส่ งคืนเจ้าของได้ หรื อการฝังไม

ภายนอกมีอนั ตรายมากมาย เช่น อุบตั ิเหตุการจราจร หรื อโรคติด

โครชิบโดยโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆ ก็ใช้ได้

เชื้ อ เป็ นต้น มีแมวที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่ งมาที่ศูนย์สาธารณะสุ ข
ดังนั้นจึงควรเลี้ยงแมวไว้ภายในบ้าน
ติดต่อสอบถาม แผนกสุขาภิบาล ☏ 028-626-1108

มาเรียนภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการทางานกันเถอะ
กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ（JICE（ศูนย์ความร่ วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น））ได้จดั การอบรม ภาษาญี่ปนและมารยาทในการ
ุ่
ทางาน เป็ นต้น ให้กบั ชาวต่างชาติที่กาลังหางานทา หรื อเพื่อการทางานระยะยาว เริ่ มเรี ยนตั้งแต่ เดือนกันยายน คอร์ ส L3 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน・วิธีการ
สนทนาในที่ทางาน

▽ ระยะเวลา

กลางเดือนกันยายน - กลางเดือนธันวาคม วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00～12:00 น. 42 ครั้ง (สอบ 13 กันยายน )

▽ กลุ่มเป้ าหมาย

ผูท้ ี่มีวีซ่า「ถาวร」,「คู่สมรสของผูถ้ ือวีซ่าถาวร」,「ผูพ้ านักระยะยาว」「คู่สมรสชาวญี่ปุ่น เป็ นต้น」
ที่สามารถอ่าน ฮิรางานะ・คาตาคานะ สนทนาได้นิดหน่อย

▽ ค่าเรี ยน

ฟรี

▽ การสมัคร

เริ่ มสมัครตั้งแต่ กลางเดือนสิ งหาคม ที่ฮาโลวาคุในเขตใกล้เคียง

▽ สถานที่เรี ยน

โทจิกิฟคุ ุชิพลาซ่า (อุซึโนมิยะ-ชิ วาคาคุซะ 1106)

▽ ติดต่อสอบถาม

JICE เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาท้องถิ่น

คุณซุซูกิ 080-4336-1348
－2－

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫
♪
พบกับความท้ าทายในงาน

สนุกกับหนังสื อภาพนานาชาติ♪



มดไตไน 2018♪

วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 13：30～15：30
นาเสนอการละเล่น ภาษาต่างๆ และอ่านหนังสื อภาพโดย



วันเสาร์ ที่ 25 สิ งหาคม 10：00 ～15：00



・ทดลองประสบการณ์ประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่ งที่ไม่ใช้แล้ว

เจ้าของภาษา แนะนาหนังสื อภาพ สเปน・เนปาล・
＠

อเมริ กา・ยูเครน
ห้องสมุดฮิกาชิ (นาคะอิมะอิซุมิ 3-5-1)

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

รอบๆ ตัว ฟรี !!

ความท้ าทาย

・ตกกุง้ !!

・ทัศนศึกษาภายในกรี นพาร์ คโมบาระ เป็ นต้น

โคคุไซโคริวซาลอน♪


ศูนย์การเรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อมอุซึโนมิยะ (โมบาระมาจิ 777-1)

☏

028-655-6030

โทคิเมคิ☆เทศกาลไต้หวัน

ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
วันที่ 25 ส.ค.



＠

ตอบคาถามนานาชาติ

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ♪

วันเสาร์ ที่ 18 สิ งหาคม 11：00～20：00



วันอาทิตย์ ที่ 19 สิ งหาคม 11：00～18：00
เพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสของชาวไต้หวันและเบียร์ไต้หวัน



ค่าใช้ จ่าย ฟรี

ในกิจกรรม『สัมผัสไต้หวันที่โทจิกิ』♪

＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

＠

โอริ องสแควร์ (เอโนะมาจิ 8-3)

☏

028-616-1563

☏

คณะกรรมการการจัดงาน「โทคิเมคิ☆เทศกาลไต้หวัน」โทจิกิ
028-634-1722

จัดทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน!
!

เทศกาล “คัมไป” เหล้าประจา
จังหวัดโทจิกิ ปี 2018

ลานเล่ านิทาน




18 ส.ค.・15 ก.ย.・20 ต.ค.・17 พ.ย.

15：00～21：00

15 ธ.ค.・19 ม.ค.・16 ก.พ.・16 มี.ค.


11：00～11：30



สนุกกับ การอ่านหนังสื อภาพ・ละครหุ่นกระดาษ・การละเล่นโดย



・การสัมมนาเรื่ องสาเก และอาหารหมัก เป็ นต้น
＠

ศูนย์การเรี ยนรู ้ส่วนกลาง ชั้น 1 มุมหนังสื อ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ส่วนกลาง

โอริ องสแควร์ (เอโนะมาจิ 8-3)
ชิโมซึเคะชินบุง นิวซุคาเฟะ

(จูโอ 1-1-13)

☏

・การขายอาหารประจาจังหวัด เหล้าญี่ปุ่น โชจู คราฟต์เบียร์ ไวน์

ของจังหวัดโทจิกิ

ใช้มือ
＠

24 ส.ค.・25 ส.ค.

☏
028-632-6331

แผนกส่ งเสริ มอุตสาหกรรมประจาจังหวัดโทจิกิ
ผูร้ ับผิดชอบอุตสาหกรรมภูมิภาค 028-623-3198

－3－

การแสดงสุ นทรพจน์ ของชาวต่ างชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี UCIA（10）

「ประสบการณ์ แรกกับห้ องเรียนภาษาญีปุ่น」
สวัสดีครับ ผมชื่อ ทาเคชิ อิโต เรี ยนอยูป่ ระถมศึกษาชั้นที่ 4 มีพ่อเป็ นชาวญี่ปุ่นและแม่เป็ นชาวเกาหลีใต้
ผมไปเกาหลีใต้ต้ งั แต่อายุ 3 ขวบ และใช้ชีวติ อยูเ่ กือบ 6 ปี กลับมาที่ญี่ปุ่นเมื่อฤดูร้อนปี ที่แล้ว ในตอนนั้นผมเป็ นกังวลมาก เพราะ
ภาษาญี่ปุ่นของผมอ่านได้แค่ฮิรางานะ 50 ตัว
อย่างไรก็ตาม เมื่อผมรู ้วา่ มีหอ้ งเรี ยนภาษาญี่ปุ่นวันหยุดฤดูร้อนที่สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ จึงเข้าร่ วม ที่ห้องเรี ยนมีเพื่อนที่เป็ น
ชาวต่างชาติเหมือนกับผมและอาจารย์อยูห่ ลายคน ที่นนั่ ผมได้เล่นเกมส์คาศัพท์กบั เพื่อนๆ วาดภาพ และเรี ยนภาษาญี่ปุ่นด้วยความ
สนุกสนาน
พวกอาจารย์ใจดีมาก ตั้งใจสอนให้อย่างเต็มที่ ความกังวลจึงค่อยๆ หายไป เกิดความกล้าหาญขึ้นมา เป็ นเพราะความกรุ ณาของ
อาจารย์แท้ๆ หลังจากนั้นจึงเข้าโรงเรี ยน ตอนนี้ก็สนุกกับการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนๆ ที่โรงเรี ยน
ตั้งแต่มาญี่ปุ่น แม่ของผมก็เริ่ มเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
แม่ต้ งั ใจเรี ยนมากและบอกว่า「จะพยายามเรี ยนไม่ให้แพ้ผม」แต่ช่วงนี้ แม่ชอบถามผมว่าคันจิอ่านยังไง หรื อต้องออกเสี ยงยังไง ผมเลย
รู ้สึกสนุกเหมือนเป็ นอาจารย์คอยสอน แม่ก็น่าจะชอบเรี ยนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน
ผมกับแม่จะแข่งกันเรี ยนแต่ไม่รู้วา่ ใครจะเก่งภาษาญี่ปุ่นขึ้นก่อนกัน ผมจะตั้งใจเรี ยนอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้แพ้แม่

※

สิ่ งที่นามาลงไว้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งจากบทความของผูเ้ ขียน การนาเสนอจะสิ้ นสุ ดลงในเดือนนี้

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

―

―

ปรึ กษาทางกฏหมาย
-616-1564

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

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

►จันทร์ – เสาร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

―

-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ 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
และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี

