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ฉบับที่136
ตีพมิ พ์
10 มกราคม 2562

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้า 2 ปัญหาที่จะเกิดกับท่อน้ าประปาในฤดูหนาว , แอพพลิเคชัน่ แปลภาษาด้วยเสี ยง รองรับภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ
หน้า 3 สานสัมพันธ์วฒั นธรรมญี่ปนุ่ หน้า 4 พิพิธภัณฑ์โอยะ

ปี 2019 เป็ นปี อย่ างไร！
ถ้าพูดง่ายๆ ก็อาจจะเป็ น「ปี ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย」มั้งครับ？！

สวัสดีปีใหม่！
ขึ้นปี ไหม่แล้ว ตื้นเต้นจังเลยนะครับ！

「ปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย」？

ปี 2019 นี้ไม่รู้วา่ จะเป็ นปี ยังไงบ้างนะ
คะ？

ช่วยบอกรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้
หน่อยนะคะ！

①

②

☆☆☆ข้ อควรระวังในปี 2019☆☆☆
にゅうこくかんりきょく

①

1.
2. การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

การควบคุมคนเข้าเมืองและผุล้ ้ ีภยั ！

ปี รัชศก (เฮเซ) เปลี่ยน！

เนื่องจากในเดือน พฤษภาคมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจักรพรรดิ ดังนั้นปี รัชศก
(เฮเซ) ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ในเดือนเมษายน จะมีการปรับกฎหมายการ
ควบคุมคนเข้าเมือง เช่น เมื่อผูฝ้ ึ กงานทาง
เทคนิค ได้รับการอนุญาตการพานักใหม่
ระยะการพานักก็จะมีระยะยาวขึ้นและ
ครอบครัวสามารถมาพักอยูด่ ว้ ยได้

3. ภาษีมลู ค่าเพิ่มปรับเพิ่มขึ้น！

ภาษีมูลค่าเพิม่ มีแผนการปรับจาก 8％
เป็ น 10％ ในเดือนตุลาคม โดยรัฐบาล
กาลังคิดหาวิธีการลดผลกระทบให้นอ้ ยลง
เช่น ยังคงอัตราภาษีสินค้าอาหารและ
หนังสื อพิมพ์ไว้ที่ 8％ ตามเดิม เป็ นต้น

③

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2019 เมืองออเลียนในฝรั่งเศส
เป็ นเมืองพีเ่ มืองน้องกับอุซึโนมิยะครบ 30 ปี
（เป็ นเมืองพี่เมืองน้องเมื่อ 7 พฤษภาคม 1989）

เข้าใจแล้วค่ะ เป็ นปี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากมายเลยนะคะ ！
กฎหมายการควบคุมคนเข้าเมืองก็เปลี่ยน
ภาษีมูลค่าเพิม่ ก็สูงขึ้น การดารงชีวติ ของพวก
เราก็คงจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ

กลุ่มเยีย่ มเยือน มีแผนเข้าร่ วมเทศกาลโจนออฟอาร์ คในเมืองออเลียน และ
ร่ วมฉลองกับชาวเมืองออเลียน
⑤

④
1

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
□

ระวังปัญหาทีจ่ ะเกิดกับท่ อนา้ ประปาในฤดูหนาว
สี เหลือง～สี น้ าตาล เนื่องจากเมื่อกลายเป็ นน้ าแข็ง สนิมเหล็กของท่อ

มาระวังอย่าให้ กลายเป็ นน้าแข็งกันเถอะ
♫♪

น้ าเกิดการหลุดแล้วจึงไหลออกมา ถ้าน้ าที่ไหลออกมามีสีเหลือง～สี

จัดทามาตรการป้ องกันความหนาวเพือ่ ป้ องกันไม่ให้กลายเป็ น

น้ าตาล เพียงชัว่ คราว ก็ไม่เป็ นปั ญหาใดๆ
□ ติดต่ อสอบถาม
① ท่อน้ าแตกร้าวจากถนนถึงมิเตอร์ ＝ศูนย์ควบคุมการจ่าย
น้ า ☏ 028-616-1331
② มิเตอร์ แตกร้าว=ศูนย์บริ การ☏ 028-633-3188
③ คุณภาพของน้ า เช่น กลิ่น＝ฝ่ ายควบคุมคุณภาพน้ า

น้ าแข็ง โดยใช้ผา้ พันท่อน้ าประปาหรื อก๊อกน้ า แล้วพันทับด้วยเทป
พลาสติก
□

เมื่อท่อน้าประปากลายเป็ นน้าแข็ง
รอให้ละลายตามธรรมชาติหรื อ ละลายโดยใช้ผา้ ขนหนูวางบริ เวณที่
เป็ นน้ าแข็งแล้วราดด้วยน้ าอุ่น

☏ 028-674-1399

หากท่อน้ าประปาปริ แตกเนื่องจากกลายเป็ นน้ าแข็ง ให้หยุดน้ าโดย
หมุนวาล์วในกล่องมิเตอร์ น้ าไปทางขวา หลังจากนั้นจึงเรี ยกช่างมา

ใช้ผา้ พัน แล้วพันทับด้วยเทป
พลาสติก

ซ่อม ปรึ กษาได้ท（http://www.city.utsunomiya.tochi
ี่
gi.jp/josuido/user/kouji/1002611.html）

□

วางผ้าขนหนู แล้วราดด้วยน้ าอุน่ อย่าง
ช้าๆ
※ ถ้าใช้น้ าร้อน อาจทาให้ท่อน้ า
แตกร้าวได้

เมื่อน้าทีอ่ อกมาเป็ นสี เหลือง～สี น้าตาล
หลังจากท่อน้ ากลายเป็ นน้ าแข็งแล้วน้ าที่ไหลออกมาเป็ น

ＮｈａＴｒａ
แอพพลิเคชัน่ แปลภาษาด้วยเสี ยง รองรับบทสนทนาภาษาญี่ปนุ่ ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ฟรี
▽

รายละเอียด

ระยะเวลาการใช้
ใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2019
▽ วิธีการดาวน์โหลด
ค้นหา 「NhaTra」จาก App Store หรือ Google play ของ
สมาร์ ทโฟน หรื อ ดาวน์โหลดจาก QR โค้ ดต่อไปนี ้
▽

「NhaTra」เป็ นแอพพลิเคชัน
่ ที่สะดวกสาหรับ ชาวเวียดนาม

ที่ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นในการทางานหรื อชีวติ ประจาวัน หรื อผู้
ที่ตอ้ งการสนทนากับชาวเวียดนาม โดยจะสามารถแปลเป็ นเสี ยง
ภาษาญี่ปุ่นเมื่อพูดภาษาเวียดนามหรื อภาษาอังกฤษ เช่น ในที่ทางาน
ที่วา่ การอาเภอ โรงเรี ยน เวลาซื้อของ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถ
แปลจากเสี ยงภาษาญี่ปุ่นเป็ นเสี ยงภาษาเวียดนามหรื อภาษาอังกฤษ
ได้ดว้ ย
【ภาษาที่รองรับ】
ภาษาญี่ปุ่น⇔ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น⇔ภาษาอังกฤษ
▽

ค่าใช้จ่าย ฟรี

<สาหรับAndroid>

<สาหรับiOS>

※รองรับสมาร์ ทโฟน iOS 9.3 ขึ้นไป และ Android 5 ขึ้นไป

※มีค่าใช้จ่ายสาหรับการโทร

【แก้ไขข้อมูล】
「โอ้ย！ฉบับที่ 135」ตีพิมพ์ วันที่ 10 ธันวาคม หน้า 1 เรื่ อง “แผนกปรึ กษาแรงงานชาวต่างชาติ สานักงานแรงงานโทจิกิ” ในหัวข้อ
「ทราบไหมว่าค่าแรงขั้นต่าเท่าไหร่ ？」มีขอ้ ผิดพลาดเกี่ยวกับเวลา

ที่ผิดพลาด）8：45～12：00
ที่ถูกต้อง） 9：00～12：00
2

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ ♫♪
การสนทนาทางวัฒนธรรมนานาชาติ

สานสั มพันธ์ วฒ
ั นธรรมญี่ปุ่น




วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 10：00～14：00



・สัมผัสประสบการณ์ ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น กิโมโน พิธีชงชา การ

วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 10:00～12:00
※กรุ ณาดูรายละเอียดวันเวลาและสถานที่ได้จากโฮมเพจอุซึโนมิยะ
(http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/gaiyo/
kokusai/1007500.html)

พับกระดาษโอริ กามิ ภาพกระดาษสา

เช่น ดนตรี และการเต้นราตามขนบธรรมเนียม  การสนทนาในหัวข้อ「งาน」「วัฒนธรรม・สถานที่ท่องเที่ยว」
♪การแสดงความรู ้สึกที่แตกต่างต่างๆ ของผูพ
้ กั อาศัยชาวต่างชาติ
ประเพณี ด้ งั เดิมของญี่ปุ่น
มาร่ วมพูดคุยกันด้วยความสนุกสนานกันเถอะ！
300 เยน（เด็กประถม 100 เยน）
\
\ ฟรี （ไม่จาเป็ นต้องสมัคร）
การสมัคร ไม่จาเป็ นต้องสมัคร
＠ อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์ ชิมินพลาซ่ า（บาบาโดโอริ
ที่วา่ การอาเภออุซึโนมิยะ ชั้น 14
＠
ห้องประชุมใหญ่ （อาซาฮิ1-1-5）
4-1-1）
・การแสดงบนเวที

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ

☏

028-616-1870

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า 028-616-1567

มินิโคคุไซโคริว !!

เชิ ญสนุกกับการแสดงคอนเสิ ร์ตแจ๊ ส 2019


วันเสาร์ ที่ 26 ม.ค.14:00～16:00(สถานที่เปิ ด13:30)



การแสดงคอนเสิ ร์ตแจ๊สประจาปี ♪

วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 9:00～14:00
 ・ร่ วมกันพูดคุยและสร้างเสี ยงหัวเราะ♪
・สัมผัสประสบการณ์การทาขนมญี่ปุ่นและโซบะ
・เรี ยนรู ้วธิ ี การชิมชาและวิธีชงชา♪
\ ฟรี



ผูแ้ สดง：BLUE TRAIN(บลูเทรน)
อุซึโนมิยะชิมินแจ๊สออร์เคสตรา
\

ฟรี （ไม่ตอ้ งสมัคร）

＠

ฮิกาชิชมิ นิ คัทซึโดเซ็นเตอร์ฮอล์

☏

ห้องสมุดฮิกาชิ 028-638-5614

＠

☏ มิโดริ กาโอกะจิคุเซโชเนงอิคุเซไก
028-658-6229

เทศกาลเซซึบุงศาลเจ้ าอุซึโนมิยะฟุตาวาระยามะ

โคคุไซโคริวซาลอน♪


ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16:00 ～18:00
26 มกราคม
23 กุมภาพันธ์

แนะนาการละเล่นดั้งเดิมของญี่ปุ่น
มาเล่นมายากลกันเถอะ♪



กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
กับเพือ่ นนานาชาติ♪

\

ฟรี

＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

☏

028-616-1563

มินามิโชไกกักคุชูเซ็นเตอร์
(เอโซะชิมะ2-4-23)



วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ เทศกาลเริ่ ม 14:30、
พิธีสาดถัว่ 15:00



เทศกาลดั้งเดิมเพื่อขอพรให้มีความสุ ขในปี 2019

ที่จอดรถ

3

300 คัน (ฟรี )

＠

ศาลเจ้าอุซึโนมิยะฟุตาวาระยามะ
จินจะ(บาบะโดโอริ 1-1-1)

☏

028-622-5271

พิพธิ ภัณฑ์ โอยะ
ขอแนะนาพิพิธภัณฑ์โอยะ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเมืองอุซึโนมิยะ

อาคารพิพิธภัณฑ์โอยะ

ร่ องรอยของเหมืองแร่ ขนาดใหญ่ (ช่องว่างใต้ดิน)

พิพิธภัณฑ์โอยะร่ องรอยของการทาเหมืองแร่ หินโอยะ มีอายุประมาณ 70 ปี โดยเริ่ มทาตั้งแต่ปี 1919 ถึงปี 1986 เป็ นช่องว่าง
ใต้ดินที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่มาก มีความกว้าง 20,000 ตารางเมตร（140ｍ×150ｍ）สามารถบรรจุสนามเบสบอลได้ 1 สนาม
ภายในมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 8 องศา คล้ายกับตูเ้ ย็นชั้นใต้ดินขนาดใหญ่ ในระหว่างสงครามใช้เป็ นที่ก่อสร้างลับใต้
ดิน
หลังสงครามใช้เป็ นโกดังเก็บข้าวสารของรัฐบาล ปั จจุบนั ใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาหนังหรื อแสดงคอนเสิ ร์ต
่ อุซึโนมิยะชิ โอโอยะมาจิ 909 โทร：028-652-1232 ค่าเข้าชม：ผูใ้ หญ่ 800 เยน
ที่อยู：

เด็ก：400 เยน（ประถม・มัธยมต้น）

เวลาเปิ ด：เม.ย.～พ.ย. 9：00～17：00（เข้าได้จนถึงเวลา 16：30）
ธ.ค.～มี.ค. 9：30～16：30（เข้าได้จนถึงเวลา 16：00）
วันหยุด：เม.ย.～พ.ย. ไม่มีวนั หยุด ธ.ค.～มี.ค. หยุดทุกวันอังคาร（หยุดวันพุธหากวันอังคารเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์）
26 ธ.ค.～1 ม.ค.

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน

ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วา่ การอาเภอ

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

9:00-12:00

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

ปรึ กษาทางกฏหมาย
-616-1564

14:00-17:00

15:00-17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

―

-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

►จันทร์ – เสาร์

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

