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タイ語

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

ฉบับที่137ตีพมิ
พ์
10 กุมภาพันธ์ 2562

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 การยืน่ ขอคืนภาษี , การโทรเบอร์ 110
หน้ า 4 ยูอาอิฮิโรบะ

หน้ า 3

เชิญร่ วมสนุกกับ UCIA เอโดะ！บัสทัวร์ เป็ นต้น

การช่ วยเหลือคุณพ่ อและคุณแม่ ทตี่ ้ องทางาน！！
อุซึโนมิยะได้เป็ นอันดับที่ 1 ของประเทศใน
「การจัดอันดับเมืองที่ทางาน（
※
）
พร้อมกับเลี้ยงดูบุตรได้ง่าย ปี 2018 」
เลยนะครับ!
น่าทึ่งมากเลยนะคะ！
ไม่ทราบว่ามีขอ้ ดียงั ไงบ้างคะ？
※การทางานทั้งสามีและภรรยา

การจัดหางาน

การช่วยเหลือก่อนและหลังคลอดบุตร
หรื อการเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กได้ง่าย
เป็ นต้นครับ
ถ้าอย่างงั้นดิฉนั ก็เอาลูกไปฝากเลี้ยงแล้วไป
ทางานบ้างก็ดีนะคะ

①

【มาเซอร์ ซาลอนอุซึโนมิยะ】

วันเวลา

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน 14：00～16：00

สถานที่

ที่วา่ การอาเภอ ชั้น 2 แผนกการดูแลเด็ก

กลุ่มเป้ าหมาย
①

ผูท้ ี่ตอ้ งการทางานพร้อมกับดูแลเลี้ยงดูบุตร

รายละเอียด

การให้คาปรึ กษาการทางาน การจัดหางาน การให้คาปรึ กษาด้านอาชีพ เป็ นต้น
ปรึ กษาได้ที่ฮาโลวาคุหน้าสถานี รถไฟอุซึโนมิยะพลาซ่ า

ติดต่อสอบถาม

แผนกการดูแลเด็ก กลุ่มสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง
（ที่วา่ การอาเภอชั้น 2 ช่อง D－11）☎028 - 632‐2386

การช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร

②

เนื่องจากมีผใู้ ห้คาปรึ กษาภาษาโปรตุเกส・
สเปน・อังกฤษ・ไทย สาหรับ
「การให้คาปรึ กษาสาหรับชาวต่างชาติ」ที่ช้ น
ั
2 ของที่วา่ การอาเภอ ซึ่งเป็ นวันเวลาเดี ยวกับ
「มาเซอร์ ซาลอน」
ดังนั้นจึงสามารถใช้ล่ามแปลภาษาได้ นะคะ

【แฟมิลซ
ี่ ัพพอร์ ตเซ็นเตอร์ 】

กลุ่มเป้ าหมาย

ผูท้ ี่อาศัยหรื อทางานอยูใ่ นอุซึโนมิยะ ที่เลี้ยงดูบุตร ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6 (ต้องลงทะเบียนสมาชิก)

รายละเอียดการช่วยเหลือ

・รับดูแลเด็กก่อนหรื อหลังเลิกเรี ยนจากโรงเรี ยนอนุบาลหรื อสถานรับเลี้ยงเด็ก
・รับ - ส่ งจากโรงเรี ยนอนุบาลหรื อสถานรับเลี้ยงเด็ก
・รับดูแลเด็กเมื่อไม่สามารถพาเด็กไปด้วยได้ (เช่น งานแต่งงานหรื องานศพ โรงพยาบาล เป็ นต้น)
＊สมาชิ กที่อาศัยอยูใ่ กล้กบั เด็กที่ตอ้ งการให้ช่วยเลี้ยงดู จะเป็ นผูเ้ ข้าไปดูแลเด็ก

ลงทะเบียนสมาชิก・ติดต่อสอบถาม ศูนย์แฟมิลี่ซพั พอร์ตอาเภออุซึโนมิยะ ☎028 - 616‐1571
※ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ หน้ า 4
ศูนย์แฟมิลี่ซพั พอร์ตช่วยได้มา
กเลยนะคะ
เพราะไม่มีเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ที่ช่วยดูแลเลย

③

มีระบบการช่วยเหลืออื่น ๆ อีกมากในเขตนี้ นะคะ
ดูรายละเอียดข่าวสารการเลี้ยงดูบุตรได้ที่「นิโคะนิโคะโคะโซดะเทะ」
หรื อที่โฮมเพจของเขต「มิยคั โคะโคะโซดะเทะ โอเองนาบิ」
④

病気になった時に迎えに行き、預かってくれる

（http://www.miyakosodate.jp/）
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⑤

การยืน่ ขอคืนภาษี

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ คือ ภาษีที่คาณวนจากเงินได้ภายใน 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

การยืน่ ขอคืนภาษี
การคืนภาษี คือ ผูท้ ี่มีรายรับ จะมีการคานวณภาษีเงินได้จากรายได้ในระยะเวลา 1 ปี เมื่อยื่นแบบแสดงภาษีในปี ถัดไปที่สานักงานสรรพากร
จะคานวณภาษีที่ตอ้ งชาระ แล้วจึงชาระภาษีหรื อดาเนินขั้นตอนเพือ่ ขอคืนเงินภาษีหากมีการชาระภาษีเกิน
ผูท้ ี่ได้รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวบริ ษทั จะมีการปรับภาษีสิ้นปี ไม่จาเป็ นต้องยืน่ ขอคืนภาษี
อย่างไรก็ตาม กรุ ณายืน่ ขอภาษีคืน หากเป็ นไปตามกรณี ดงั ต่อไปนี้
1． บริ ษท
ั ไม่มีการปรับภาษีสิ้นปี
2． ทางานมากกว่า 2 บริ ษท
ั ขึ้นไปภายใน 1 ปี
3． มีจานวนสมาชิกครอบครัวเพิม
่

ั ครอบครัวในต่างประเทศ（ครอบครัวนั้นไม่มีรายได้）
4． มีการส่ งเงินให้กบ
5． เปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่ตอ้ งชาระ ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมของผูท
้ ี่เข้าประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
6． ชาระค่ารักษาพยาบาลจานวนมาก（มากกว่า 1 แสนเยนต่อ ปี

สิ่ งทีจ่ าเป็ นในการขอคืนภาษี
อาจมีสิ่งอื่นที่จาเป็ นในการยืน่ ขึ้นอยูก่ บั รายละเอียด
กรุ ณาตราวจสอบกับสานักงานสรรพากร

สถานทีย่ นื่ ขอคืนภาษี

1． แบบยืน
่ ขอคืนภาษี（มีที่สานักงานสรรพากร）
2． เอกสารแสดงรายได้（ใบรับรองการชาระเงินหรื อการหักภาษี ณ ที่จ่าย）
3． หลักฐานแสดงตัวตน（ไซริ วการ์ ด

เป็ นต้น）

เป็ นต้น）

・

บัตรมายนัมเบอร์ หรื อเอกสารที่แสดงมายนัมเบอร์
4． ตราประทับอิงคัง เป็ นต้น

สถานที่：มาโรนิเอะพลาซ่า（โมโตะอิมาซุมิ 6-1-37）
ระยะเวลา：วันจันทร์ ที่ 18 ก.พ .～ วันศุกร์ ที่ 15 มี.ค.
※หยุดเสาร์ อาทิตย์ ยกเว้น วันอาทิตย์ ที่ 24 ก.พ.・3 มี.ค.
เวลา：9:00～16:00
ติดต่อสอบถาม：สานักงานสรรพากรอุซึโนมิยะ☏ 028-621-2151
(กรุ ณากด「เบอร์ ０」เมื่อติดเครื่ องตอบรับอัตโนมัติ)

กรุณาโทรเบอร์ 110 (ตำรวจ) เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ หรื อเหตุอำชญำกรรม
กด「110」โทรศัพท์แจ้งตารวจ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ・อาชญากรรม ตลอด 24
ชัว่ โมงโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย กรุ ณาแจ้งสิ่ งต่อไปนี้เมื่อโทรศัพท์ ①
รายละเอียด「อุบตั ิเหตุจราจร!」「ขโมย !」② เวลา ,
สถานที่ ,สถานที่สาคัญใกล้เคียง ③ สภาพอาการหากมีผบู้ าดเจ็บ
（ตารวจจะเรี ยกรถพยาบาลให้）、④ ชื่อ ที่อยูข่ องตนเอง
※
เมื่อโทรศัพท์จากเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะ
①
กรณี โทรศัพท์สีเขียวกดปุ่ มฉุกเฉิน กด 「 110 」 ②
กรณี โทรศัพท์สีเทา ยกหูโทรศัพท์แล้วกด 「110」ได้เลย

กรณีอุบัตเิ หตุจราจร
① ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีผบู ้ าดเจ็บ
② โทรเรี ยกตารวจ
③ จดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ ชื่ อ ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์ อายุ ของคู่กรณี
④ โทรศัพท์เรี ยกบริ ษทั ประกันภัยรถยนต์
※ เมื่อบาดเจ็บ ควรจะต้องไปโรงพยาบาลแม้จะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ ♫♪

เอโคมัทซึริ

โคคุไซโคริวซาลอน♪

2019

ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16:00 ～18:00
23 กุมภาพันธ์ มาเล่นมายากลกันเถอะ♪
23 มีนาคม การดูดอกซากุระบาน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
กับเพือ่ นนานาชาติ♪
ฟรี



วันเสาร์ ที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม10：00～15：00



・ทดลองประดิษฐ์ของประดับจากเศษผ้าเหลือใช้

＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า
(บะบะโดะโอะริ4-1-1)

＠

ฟรี
ศูนย์การเรี ยนรู้สิ่งแวดล้อมเขตอุซึโนมิยะ
(โมบาระมาจิ777-1)

☏

028-616-1563

☏

028-655-6030





\

・การชมสิ่ งก่อสร้างในกรี นพาร์ คโมบาระ
・การจับรางวัล
・การจัดแสดงผลงาน เป็ นต้น

\

เชิญร่ วมสนุกกับ UCIA เอโดะ！บัสทัวร์


วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 8:00～17:00
＊ยกเลิ2019
กหากหิมะตก
ジャズライブ



・เชิญสนุ กสนานไปกับบรรยากาศย้อนยุค วิถีชีวติ ในสมัยเอโดะที่นิกโก้♪
・ร่ วมเดินหาขนมแสนอร่ อยรับประทานที่แม่น้ าคินุกาวะ

บุคคลทัว่ ไป (ชาวญี่ปุ่น・ชาวต่างชาติ)3,500 เยน , สมาชิก UCIA 3,000 เยน , นักศึกษาต่างชาติ・นักศึกษาฝึ กงาน・

\

นักเรี ยนประถม 2,500 เยน
*ประกันการท่องเทีย่ ว , ค่ารถ , ค่าบัตรผ่านประตูเอโดะมูระ , ค่าทัวร์เดินทานอาหาร เป็ นต้น ※ ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน
การสมัคร กรุณาชาระค่าร่วมกิจกรรมทีส่ านักงาน UCIA
การสมัคร 35 ท่านแรก
☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

เทศกาลดนตรีทตเตะโอคิทอี่ ซุ ึโนมิยะ♪

ดวงดาวและเสียงเพลง☆♪
โปรแกรมพิเศษท้องฟ้ าจาลอง





วันเสาร์ ที่ 23・วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 15:00～
15:45



\

การแสดงท้องฟ้ าจาลองประกอบเสี ยงเพลงเกี่ยวดวงดาว
จาก CD เช่น 「อาโนะโซระโนะโฮชิโนะโยนะ」ของ
EXILE!
ผูใ้ หญ่ 210 เยน

เด็ก 100 เยน

\

จานวน 280 คน
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์โทจิกิ
＠
(นิ ชิคาวะดะมาจิ 567)
☏

＠
✉

028-659-5555

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์
เทศกาลดนตรี เพื่อผูท้ ุพพลภาพและทุกท่าน
・ส่ วนที่ 1 10:00～12:00(9:30～ลงทะเบียน)
สารคดี・ภาพยนตร์ 「โอฮาเย！」
・ส่ วนที่ 2 13:30～15:30(13:00～ลงทะเบียน)
เทศกาลพุจจิองงาคุที่เข้าออกได้ตามอิสระ
ฟรี
ศูนย์ความเสมอภาคทางเพศโทจิกิ
(โนซาวะมาจิ 4-1)
กรรมการจัดงาน
「เทศกาลดนตรี ทตเตะโอคิที่อุซึโนมิยะ」
totteoki.utsunomiya@gmail.com
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ยูอาอิฮิโรบะ・แฟมิลี่ซพั พอร์ตเซ็นเตอร์
ขอแนะนา「ยูอาอิฮิโรบะ」สถานที่เล่นสาหรับเด็กๆ
รวมทั้งมีสถานที่รับดูแลเด็กชัว่ คราวและแฟมิลี่ซพั พอร์ ตเซ็นเตอร์ อยูใ่ นสถานที่เดียวกัน

เครื่ องเล่นขนาดใหญ่ภายในห้อง

สถานที่รับดูแลเด็กชัว่ คราว

ยูอาอิฮิโรบะ อยูใ่ นอุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดะสแควร์ ชั้น 6 สามารถเล่นเครื่ องเล่นขนาดใหญ่ หรื อห้องทางานประดิษฐ์ นอกจากนี้
ยังรับดูแลเด็กตั้งแต่ 6 เดือนถึงชั้นประถม
โทรศัพท์：028-616-1570（รับดูแลชัว่ คราว 028-616-1569）
ค่าใช้จ่าย：ยูอาอิฮิโรบะไม่เสี ยค่าใช้จ่าย , การรับดูแลชัว่ คราวชัว่ โมงละ 800 เยน（โทรศัพท์จองล่วงหน้า 1 วันก่อน 12：00）
ระยะเวลา：9：00～18：00 วันหยุด：วันหยุดสิ้นปี และวันปี ใหม่（ตั้งแต่ 29 ธันวาคมถึง 3 มกราคม）
แฟมิลี่ซพั พอร์ตเซ็นเตอร์
โทรศัพท์：028-616-1571
สิ่ งที่ตอ้ งนามาด้วย：หลักฐานแสดงตัวตน（ไซริ วการ์ด , ใบอนุญาตขับขี่ , บัตรประกันสุขภาพ เป็ นต้น
กรุ ณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม）
รู ปถ่าย 2 ใบสาหรับผูส้ มัครสมาชิก（3×2.4cm）
เวลาการสมัคร：9：00～18：00
่ อุซึโนมิยะชิ บาบะโดโอริ 4-1-1- อุซึโนมิยะโอโมเทะซังโดสแควร์ช้ นั 6
ที่อยู：

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบัน(อาเ
ภอ , ตม. เป็ นต้น)
ที่ตอ้ งการให้ล่ามติดตามไปด้วย

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)

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง
ยืน่ คาร้องและชาระเงินที่สมาคมนานาชาติ

―

-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

►จันทร์ – เสาร์

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

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า １ โดย：อุซุย ยูริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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และสามารถอ่าน โอ้ย！
ฉบับย้อนหลังจากเวบไซต์น้ ี

