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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

ฉบับที่140
ตีพมิ พ์
10 พฤษภาคม 2562

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหู ของเด็กทารกแรกเกิด เป็ นต้น
หน้ า 4 ห้องเรี ยนภาษาญี่ปนุ่ เป็ นต้น

หน้ า 3 เฟสตาอุซึโนมิยะ 2019 ลานสานสัมพันธ์นานาชาติ เป็ นต้น

เมืองออร์ ลนี ส์ ・ประเทศฝรั่งเศสกับเมืองอุซึโนมิยะ
ที่อุซึโนมิยะ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนต่างๆ
เช่น กลุ่มเข้าเยีย่ มชาวเมือง ตัวแทนเยาวชน
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมปลายที่เมืองออร์
ลีนส์ เป็ นต้น

รู้จกั เมืองออร์ลีนส์ในฝรั่งเศสไหมคะ？เป็ น 1 ในเมือง
พี่เมืองน้องของอุซึโนมิยะ ซึ่ งในปี นี้เป็ นปี ที่ครบรอบ 30
ปี ในการเป็ นเมืองพี่เมืองน้อง
สาเหตุที่เป็ นเมืองพี่เมืองน้องกัน เนื่องจากมีการพัฒนาเมืองของเทค
โนโปลิสที่เหมือนกัน

คาบอกเล่าจากคุณกิโยมุ มาอิเอ
รุ อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส
①
UCIA ซึ่ งมาจากเมืองออร์ ลีน！

ครั้งนี้ จะขอแนะนาเมืองออร์ลีนส์เพื่อเป็ นการฉลอง
ครบรอบ 30 ปี ！

①

②

เมืองออร์ ลนี ส์ เป็ นเมืองอย่ างไร♪

ปารี ส

เมื่อพูดถึงเมืองออร์ ลนี ？
・ฌาน ดาร์ ก

เมืองออร์ลีนส์

เป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงในฐานะที่เป็ นสตรี ผูร้ ิ เริ่ มการ
ช่วยเหลือบ้านเมืองในสงครามร้อยปี
・น้าส้ มสายชู

เกิดจากไวน์ได้กลายเป็ นน้ าส้มสายชูในระหว่าง
การขนย้ายไวน์ทางแม่น้ าลัวร์ที่มีระยะทางยาว
・ระฆัง

จุดเด่ นคือ？
・เทศกาลฌาน ดาร์ ก
สามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศของยุค
กลาง (ศตวรรษที่ 4-15) ซึ่งในปี นี้
นายกเทศมนตรี ของอุซึโนมิยะและกลุ่ม
เยีย่ มเยียนประชาชน ได้เข้าร่ วมในเทศกาล
・อาสนวิหารกางเขนศักดิ์สิทธิ์
・โรงแรม groslot
（อาคารรัฐบาลเมืองออร์ ลีนเดิม）
・ทิวทัศน์ริมแม่น้ าลัวร์

ระฆังที่ห้างสรรพสิ นค้า「เบลมอล」 เป็ นระฆัง
ที่เชื่อมต่อกับเมืองออร์ลีนส์！

～ข้ อความจากคุณกิโยมุ ผู้มบ
ี ้ านเกิดอยู่ที่เมืองออร์ ลนี ส์ ～

เนื่องจากเป็ นเมืองพี่เมืองน้องกันจึงทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนของชาวเมือง อยากจะขอแนะนาให้ไปปารี ส
ในระหว่างอยูโ่ ฮมสเตย์ที่ออร์ ลีนหรื อเป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยนที่เมืองออร์ ลีน นอกจากนี้ ยงั สามารถสัมผัส
ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายเนื่องจากเป็ นเมืองพี่เมืองน้องกัน กรุ ณาไปเมืองออร์ลีนให้
ได้โดยใช้ขอ้ ดีจากการเป็ นเมืองพี่เมืองน้องให้มีประโยชน์

LRT ที่วิ่งผ่านหน้าอาสนวิหารกางเขน

ศักดิ์สิทธิ์
③
－1－
りゅうがく

し まい と

し

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

การช่ วยเหลือค่ าใช้ จ่ายในการตรวจสอบหู
ของเด็กทารกได้ มีการเริ่มขึน้ แล้ ว
▽ กลุ่มเป้าหมายที่ได้ รับการช่ วยเหลือ อาศัยอยูใ่ นเขตในวันที่ทาการ

ตรวจสอบ
เด็กทารก (ทารกแรกเกิด) หลังวัน ที่ 1 เมษายน
การทดสอบการได้ยนิ ของเด็กทารกแรกเกิด คือ การตรวจสอบ

กรุ ณายืน่ 「ทะเบียนการตรวจสอบการได้ยนิ ของ
เด็กแรกเกิด」และคู่มือสุ ขภาพของแม่และเด็ก ที่โรงพยาบาลที่เข้ารับ
การตรวจ

▽ วิธีการช่ วยเหลือ

ความสามารถในการได้ยนิ ของหู ของเด็กทารกแรกเกิด (หลังคลอด
ประมาณ 3 วัน)
ได้มีการกล่าวไว้วา่ เด็กทารกแรกเกิด 1,000 คนจะมี 1-2 คน ที่มีความ

▽ จานวนเงินช่ วยเหลือ ช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยในการตรวจที่มากกว่า 5,000

ผิดปกติในการได้ยนิ

เยน (จ่ายส่ วนที่เกินจาก 5,000 เยน)

เมื่อมีการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ และได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม
ภาษาและจิตใจของเด็กทารกก็จะมีการเจริ ญเติบโต
กรุ ณาปรึ กษาแพทย์ เนื่องจากสามารถตรวจสอบได้ในโรงพยาบาลที่ทา

หากไม่ได้ยนื่ ทะเบียนการตรวจสอบเมื่อเข้ารับการตรวจหรื อ
อื่นๆ กรุ ณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกส่ งเสริ มครอบครัว

▽ อืน
่ ๆ

การคลอด

☏ 028-632-2388

พอยท์สุขภาพอุซึโนมิยะ

การแลกเปลีย่ นพอยท์ ได้ เริ่มขึน้ แล้ว
(สาหรับผู้ทใี่ ช้ แอพพลิเคชัน)

▽ เป้าหมาย พอยท์ที่ได้จากกิจกรรมการออกกาลังกายหรื อการเสริ มสร้าง

สุขภาพในปี 2018 (ไม่เกิน 5,000 คะแนน)

นอกจากนี้ บัตรส่ วนลดที่ใช้ในร้านอาหาร จะมีในแอพพลิเคชันตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน
สิ่ งของแลกเปลี่ยนจากพอยท์จะจัดส่งให้ที่บา้ น

▽ วันสิ้นสุ ดการแลก วันที่ 30 กันยายน
▽ สิ่ งของแลกเปลีย่ น

บัตรรถบัส บัตรคูโอ เป็ นต้น

ติดต่อสอบถาม สานักงานคะแนนสะสมสุขภาพ
☏ 0120-990-960

สามารถแลกได้โดยตรงที่「2018 เนนโดโพอินโต
โคคัง」 ที่อยูใ่ นแอพพลิเคชัน「อุซึโนมิยะเคงโคโพอินโตะอะพุริ」ที่
ติดตั้งอยูใ่ นสมาร์ทโฟนของตนเอง

▽ วิธีการแลก

ระหว่างปี 2018 ผูท้ ี่สะสมได้มากกว่า 3,000 คะแนนสามารถเข้า
ร่ วมจับฉลากเพื่อรับของขวัญบัตรส่ วนลดจากแอพพลิเคชัน

▽ อืน
่ ๆ

－2－

แผนกส่งเสริ มสุขภาพ
☏ 028-626-1128

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ ♫♪
เฟสตาอุซึโนมิยะ 2019 ลานสานสั มพันธ์ นานาชาติ

ั เพื่อนนานาชาติ～
～ร่ วมจับมือกันเพื่อสานสัมพันธ์กบ


วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 10：00～15：00



＜บูธที่ออกร้าน＞

ทดลองประสบการณ์พิธีชงชา・อาหารอิหร่ าน・อาหารบราซิล・อาหารไต้หวัน・อาหารเกาหลีใต้・กาแฟ・ขนมปังและเบียร์นานาชาติ・

ลูกปัดแอฟริ กา・กลุ่มแฟร์เทรด เป็ นต้น กลุ่มนานาชาติต่างๆ
＜การแสดงบนเวที＞
เชิญสนุกกับการแสดงดนตรี ประจาชาติญี่ปุ่น และดนตรี พ้นื บ้านนานาชาติ การเต้นรานานาชาติ♪
การสมัคร

ไม่ตอ้ งการ
บังบาฮิโรบะ(ลานด้านล่างของศาลเจ้าฟุตาอารายามะจินจะ)

＠

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ

☏

028-616-1870

เทศกาลเด็ก
ห้ องสมุดมินามิ♪

โคคุไซโคริวซาลอน♪


ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16：00♪
～18：00



วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 10：00～15：30

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม แนะนาประเพณี ญี่ปนุ่
การพับกระดาษโอริ กามิ



ห้องเรี ยนการพับกระดาษโอริ กามิ・การทดลองหว่านเมล็ด・
ร้านจาลอง・ทดลองประสบการณ์บรรณารักษ์・เรื่ องเล่า



กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ

\

ยินดีตอ้ นรับการเข้าร่ วมกิจกรรมพร้อมกับครอบครัว!
ฟรี

＠

ห้องสมุดมินามิ (สุ ซุเมะโนมิยะมาจิ 56-1)

＠

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่า（บาบะโดริ 4-1-1）

☏

028-653-7609

☏

028-616-1563

\

พิเศษ・การแข่งขันตอบปั ญหาห้องสมุด・พิธีชงชา เป็ นต้น
ฟรี

อุซึโนมิยะซาซึคิ ＆ เทศกาลดอกไม้


วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม ～ วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน



กิจกรรมสร้างความคุน้ เคยระหว่างดอกไม้และต้นไม้ผา่ นดอกซาซึ คิและดอกไม้เมืองอุซึโนมิยะ การแสดงต้นซาซึ คิที่ได้รับการเลี้ยงดูจากผูท้ ี่
ชื่นชอบ (ประมาณ 250 ต้น) การซื้ อซาซึคิ ชมวิธีการดูแล การประมูลเพื่อการกุศล เป็ นต้น การเพลิดเพลินกับความงดงามของดอกไม้

\

ฟรี

ที่จอดรถ

ฟรี

＠

มิจิโนะเอคิอุซึโนมิยะ โรมานจิคคุมุระ (นิซซาโตะมาจิเฮอิ 254)

☏

คณะกรรมการการจัดงานอุซึโนมิยะซาซึคิ ＆ เทศกาลดอกไม้ 028-632-2456

－3－

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่ เมษายน 2019

ขอเชิญผูส้ นใจมาร่ วมเรี ยนภาษาญี่ปุ่น กับห้องเรี ยนนอกเหนือจากสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
สถานที่

วัน

เวลา

ระดับ・กลุ่มเป้ าหมาย

ค่าใช้จ่าย

จันทร์

10:00-12:00

ระดับต้น～ระดับกลาง

1 เดือน 500 เยน

อาทิตย์

13:15-14:45

ระดับต้น

10 ครั้ง/3,300 เยน

10:00-12:00

ระดับต้น～ระดับกลาง

ติดต่อสอบถาม
อิปโปอิปโปนิฮงโกะ
028-637-7394

มาจิซึคุริเซ็นเตอร์
（โมโตะอิมาอิซุมิ 5-9-7）

สมาคมนานาชาติโทจิกิ
（ฮงโจ 9-14）

อังคาร
พฤหัสบดี

UIP (บาบะโดริ 4-1-1 ชั้น 5 )

คิโยฮาระจิคุชิมินเซ็นเตอร์
(คิโยฮาระโคเงียวดังจิ15-4)

สมาคมเด็กไทยกรุ๊ ป NPO
028-678-8996

FJC นิ ฮงโกะโทโมะโนะไก

1 ครั้ง 300 เยน

ศุกร์

10:00-12:00

ระดับสูง

เสาร์

10:00-12:00

ระดับต้น～ระดับกลาง

เสาร์

19:00-21:00

ระดับต้น～ระดับกลาง

028-635-9595

สมาคมนานาชาติเขตคิโยฮาระ

1 ภาค 1,000 เยน

028-667-1014

กรุ ณาติดต่อสอบถามล่วงหน้ากับห้องเรี ยนแต่ละแห่ งโดยตรงก่อนเข้าเรี ยน

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
028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

►จันทร์ – เสาร์

ภาษาจีน
อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

15:00-17:00

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

―

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิ
ยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี
－4－

