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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)

ตีพมิ พ์
10 มีนาคม 2562

Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 คาขอจากสถานีดบั เพลิง , สถานที่นาวัสดุรีไซเคิลและขยะไปทิ้ง หน้ า 3 เวทีที่ 2 ของโลก , ห้องเรี ยนภาษาญี่ปนวั
ุ่ นหยุดฤดูใบไม้ผลิ เป็ นต้น
หน้ า 4 สวนสาธารณะฮาจิมงั ยามะ

การต้ อนรับชีวติ ใหม่ …
ดีจงั เลยค่ะ มีของต้องทิ้งเยอะแยะเลยค่ะแต่
ไม่รู้จะทิ้งยังไง

เดือนนี้จะย้ายบ้านแล้วค่ะ เก็บของลาบากจัง
เลยค่ะ
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ？

ถ้าอย่างนั้นจะอธิ บายวิธีการแยกและการทิ้งขยะให้นะครับ

①

วิธีการแยกขยะ・วิธีการทิง้ ขยะ

■□■□■
กฎข้อที่ 1

ทิง้ ตามวัน・เวลา・สถานที่ ที่กาหนด（※ทิง้ ช่วงเช้าตามวันที่กาหนด）

กฎข้อที่ 2

แยกประเภทแล้ วทิง้

① ：ขยะเผาได้ ขนาดเล็กไม่เกิน 50 ซม.
１．ขยะเผาได้

②

■□■□■

２． ขยะเผาไม่ ได้ ：ขยะเผาไม่ได้ ขนาดเล็กไม่เกิน 50 ซม.

３．ขยะอันตราย：ของมีคม กระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น ４． ขยะขนาดใหญ่ ：ขยะหนักไม่เกิน 100 กก. ขนาด 50 ซม.-2.5 เมตร
（※กรุ ณาดูสถานที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่ที่หน้า 2）

５．วัสดุรีไซเคิล

：ประเภทและการทิ้งที่ควรระวัง

① หนังสื อพิมพ์

② ลังกระดาษ

③นิตยสาร・กระดาษอืน
่ ๆ

④กล่ องกระดาษ

รวมแผ่นพับโฆษณา

แกะเทปออก

หนังสื อ กล่องกระดาษ ซองจดหมาย

ที่มีดา้ นในเป็ นสี ขาว เช่น กล่องนม

⑤ ผ้ า

⑥ ขวดแก้ว กระป๋ อง

⑧ถาดโฟมสี ขาว

ห้ามทิ้งวันที่ฝนตก

・ขวดแตกก็สามารถทิ้งได้
・ถอดฝาออก

⑦ ขวดพลาสติก PET
แกะลาเบลและฝาออก

ถาดโฟมสี ขาวที่ไม่มีสีหรื อลวดลาย

⑨บรรจุภัณฑ์ พลาสติก
วัสดุที่มีตรา「พุระ」※ วัสดุที่สกปรกทิ้งเป็ นขยะเผาได้
ใช่ครับ หลังจากย้ายบ้านแล้ว การตรวจสอบหาสถานที่
หลบภัยก็เป็ นสิ่ งสาคัญนะครับ

การรักษากฏในการทิ้งขยะเป็ นสิ่ งที่สาคัญนะคะ
■□■□■

มาตรวจสอบสถานที่หลบภัย สาหรับการเกิดแผ่ นดินไหวหรือฝนตกหนักกันเถอะ

①รู้ ที่ต้งั ของสถานที่หลบภัย

③

■□■□■

※สถานที่หลบภัย…สถานที่หลบหนีเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ สถานที่พกั อาศัยชัว่ คราว

รู ้ที่ต้งั ของสถานที่หลบภัยของเขตอุซึโนมิยะทั้งหมดได้จาก「แผนที่การดารงชีวิตเขตอุซึโนมิยะ」
（มีท้ งั หมด 12 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน (ประยุกต์・ดั้งเดิม) ,
เวียดนาม , ฮันกึล , ภาษาไทย）ซึ่ งมีแจกฟรี อยูท่ ี่โคคุไซพลาซ่ า
ตรวจสอบข้อมูล วิธีการทิ้งขยะ・วิธีการแยก หรื อสถานที่หลบ

②ทดลองไปสถานที่หลบภัย
เมื่อรู้ที่ต้งั ของสถานที่หลบภัยแล้ว ลองเดินไปดูสถานที่หลบภัย

ภัยได้จากโฮมเพจของเขต （http://www.city.utsuno
miya.tochigi.jp/）♪
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④

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

สถานที่นาวัสดุรีไซเคิลและขยะไปทิง้
สถานที่นาไปทิ้ง

การแยกประเภท

กรีนพาร์ คโมบาระ
โมบาระมาจิ777-1

มินามิเซโซเซ็นเตอร์
ยาอิตะมาจิ330

☏028-654-0018

☏028-656-2795

กระดาษ・ผ้า (รวมทั้งกล่องกระดาษ)

ขวดพลาสติก PET・ขวดแก้ว กระป๋ อง
บรรจุภณั ฑ์พลาสติก
ถาดโฟมสี ขาว
ขยะเผาได้
ขยะเผาไม่ได้・ขยะอันตราย
ขยะ
ขยะเผาได้ขนาดใหญ่
ขยะเผาไม่ได้ขนาดใหญ่
ขยะของสถานประกอบการธุรกิจ (เช่น ร้านอาหารหรื อบริ ษทั ）(มีค่าบริ การ)
วัสดุรีไซเคิล

ความหมายของสั ญลักษณ์

×

×

○

▲

▲

▲

○

○

○

▲

●

●

●

△

○

×

○นาไปได้ ●รถกระบะขนาดเล็กวันละไม่เกิน 1 คัน△ วันละไม่เกิน 2 ▲ถุงขยะ 45 ลิตร วันละไม่เกิน 2 ถุง

×ไม่สามารถนาไปได้

เวลาใช้ บริการ 8:30～12:00、13:00～16:30

วันหยุด วันอาทิตย์ วันหยุดสิ้นปี และปี ใหม่ วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันเสาร์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เป็ นวันจันทร์ -ศุกร์ เปิ ดทาการ)
※กรุ ณาตรวจสอบสถานที่อื่นๆ ที่สามารถนาขยะไปทิ้งได้ จากโฮมเพจของเขต
HP（http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/gomi/mochikomi/1004998.html）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คาขอจากสถานีดบั เพลิง

กรุณาปฏิบัติตามข้ อควรระวัง 7 ข้ อ ต่ อไปนี้ เพือ่ ป้ องกันเหตุเพลิงไหม้
ไม่นอนสูบบุหรี่

ใช้ผา้ ม่านหรื อผ้าปูที่เป็ นวัสดุที่
ติดไฟยาก

ไม่วางของติดไฟใกล้ไฟ

อยูใ่ กล้ไฟเมื่อทาอาหาร

เตรี ยมเครื่ องดับเพลิงไว้ให้
พร้อม

ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง

หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรแผนกป้ องกันเหตุเพลิงไหม้

☎028‐625‐5505
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ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้
(เครื่ องตรวจจับควันหรื อความ
ร้อน เป็ นต้น)

เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
กรุ ณาโทร「119」

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ ♫♪

เทศกาลศิลปิ นริมถนนอุซึโนมิยะ♪

เวทีที่ 2 ของโลก


วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 13:30 ～15:30(เปิ ดห้อง13:00)



เรื่ องเล่าการทางานของแพทย์ทวั่ โลก และการทาความเข้าใจ
นานาชาติอย่างลึกซึ้ งจากการชมดนตรี และภาพยนตร์ ♪



วันเสาร์ ที่ 16・วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 11：00～17：00



・การแสดงของศิลปิ นริ มถนน เช่น การแสดงบอลลูนอาร์ ต การ

แสดงละครใบ้ การโยนลูกจักกลิ้ง

ฟรี

\

・บูธเมคอัพ บูธอาหารเครื่ องดื่ม เป็ นต้น

สมาชิก

300 คน

การสมัคร

กรุ ณาสมัครทางโทรศัพท์・FAX・เมล

＠

ภายในบริ เวณโอริ องโดโอริ

ห้องประชุมเอนกประสงค์ โทจิกิฟคุ ุชิพลาซ่า (วาคาคุซะ

＠

1-10-6)

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

☏

โอริ องสแควร์ (เอโนะมาจิ 8-3)
คณะกรรมการการจัดงานเทศกาลศิลปิ นริ มถนนอุซึโนมิยะ
028-634-1722

ห้ องเรียนภาษาญี่ปุ่นเข้ มข้ น วันหยุดฤดูใบไม้ ผลิ
25(จ)・26(อ)・27(พ)・28(พฤ)・29(ศ) มี.ค.
1(จ)・2(อ)・3(พ)・4(พฤ)・5(ศ) เม.ย. ทั้งหมด 10 ครั้ง



10：00～12：00


ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นสาหรับเด็กนักเรี ยน (ไม่เกินมัธยมต้น) ที่มีรากฐานจากต่างประเทศที่จาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนด้านภาษาญี่ปนุ่

￥

ฟรี

การ

่ ・「เบอร์โทรผูป้ กครอง」・「ชื่อโรงเรี ยน」・
กรุ ณาโทร ・FAX・ส่ งเมลมาที่ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ เขียน「ชื่อนักเรี ยน」・「ที่อยู」

สมัคร

「ปี การศึกษา」
・
「สัญชาติ」
・
「จานวนปี ที่อาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่น」

☏

ชั้น 6 อุซึโนมิยะโอโมเทซันโดสแควร์ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1・2（บาบาโดริ 4-1-1）
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870
FAX: 028-616-1871

✉

ucia@ucia.or.jp

＠

เทศกาลซากุระอุซึโนมิยะโจ


กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจวันหยุดฤดูใบไม้ ผลิ♪

วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 10：00～15：00
（ยกเลิกหากอากาศไม่ดี）

 ・การแสดงบนเวที「ฤดูใบไม้ผลิ」
・กิจกรรมต่างๆเพื่อความบันเทิงในการชมดอกไม้
＠



วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 10：30～11：30



การแสดงของซึโบมิซะ เช่น การแสดงหุ่นกระบอก

\

ฟรี

สมาชิก 100 ท่านแรก

สวนสาธารณะอุซึโนมิยะโจชิ ลานเอนกประสงค์โกะฮงมารู

＠

（อุซึโนมิยะชิ ฮงมารู โจ , บริ เวณอาซาฮิ 1 โจเมะ）
☏

ห้องประชุมรวม ชั้น 2 ห้องสมุดฮิกาชิ
(นาคาอิมาอิซุมิ 3-5-1)

สานักงานชุมชน「โยมิกาเอเรอุซึโนมิยะโจ」

☏

028-632-2989
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ห้องสมุดฮิกาชิ 028-638-5614

สวนสาธารณะฮาจิมงั ยามะ
อากาศยังหนาวเย็นอยูเ่ รื่ อยๆนะคะ แต่ในทุกๆ ปี ดอกซากุระจะบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน จึง
อยากจะขอแนะนา สวนสาธาระณะฮาจิมงั ยามะ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีตน้ ซากุระอยูม่ ากมาย อย่าพลาดมา
เที่ยวชมกันให้ได้นะคะ

ซื้ออาหารที่ร้านอาหารริ มทาง

ต้นซากุระและอุซึโนมิยะทาวเวอร์
さくら

と桜

ฮาจิมงั ยามะโคเอ็น เป็ นสวนสาธารณะที่ต้ งั อยูก่ ลางเมืองอุซึโนมิยะ ซึ่ งสามารถชมอุซึโนมิยะทาวเวอร์ หรื อเด็กๆ ก็สามารถสนุกไปกับเครื่ องเล่น เช่น ไม้ลื่น
ขนาดใหญ่ โกคาร์ ท โดยในวันที่ 1 เมษายน ซึ่ งเป็ นวันพลเมืองอุซึโนมิยะ สามารถเข้าอุซึโนมิยะทาวเวอร์ได้ฟรี

่ อุซึโนมิยะชิ ฮานาวาดะ 5-1-1
โทรศัพท์：028-624-0642 ที่อยู：

HP：http://hatimanyama.jp/

วันหยุด：สวนสาธารณะไม่มีวนั หยุดตลอดปี แต่ อุซึโนมิยะทาวเวอร์・โกคาร์ท หยุดวันจันทร์ (เลื่อนเป็ นวันอังคารหากวันจันทร์เป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
และ วันหยุดสิ้ นปี และปี ใหม่ (29 ธ.ค.- 3 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

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

し やくしょ

市 役所

9:00-12:00

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

(開 設 時間のみ)

ปรึ กษาทางกฏหมาย
028-616-1564

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

―

028-632-2834
かいせつ じ か ん

►จันทร์ – เสาร์

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

