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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลำซ่ำ (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)

ตีพิมพ์
10 มิถุนายน 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 ภาษี , กรรมการชุมชนท้องถิ่น・กรรมการการดูแลเด็ก

หน้ า 3

UCIAทัศนศึกษาโรงงานในไซตามะ , โคคุไซโคริวซาลอน

เป็ นต้ น

หน้ า 4 พิธีโอฮาราอิ การลอดห่ วงฟาง , การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ เป็ นต้ น

มารับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดีกันเถอะ！！
รู ้จกั คำว่ำ「โภชนำกำร」ไหมคะ？

ไม่ค่อยได้สนใจเรื่ อง「อำหำร」เลยครับ

「โภชนำกำร」ไม่รู้จกั ครับ

คือกำรศึกษำเกีย่ วกับ「อำหำร」
（กำรรับประทำนอำหำร）
และสมดุลที่ดีในกำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุ ขภำพที่ดีใน

เดือนมิถุนำยนเป็ นเดือนแห่งโภชนำกำร ดังนั้นเรำมำใช้
โอกำสนี้คำนึงถึงเรื่ อง「อำหำร」กันนะคะ

กำรใช้ชีวิต

②

①

เช็ค 1 ：
คุณโอเคไหม？ข้อมูลที่น่ำสนใจของอำเภออุซึโนมิยะ
①
① จำนวนผูเ้ สี ยชีวิตมำกกว่ำครึ่ ง（54.4％）มีสำเหตุจำกโรคที่เกีย่ วข้องกับวิถีกำรดำเนินชีวิต เช่น「มะเร็ ง」
「โรคหัวใจ」「โรคหลอดเลือดในสมอง」เป็ นต้น
② ผูท้ ี่รับประทำนผักทุกวัน มีประมำณ 1 คนในจำนวน 6 คนซึ่ งมีปริ มำณน้อย （17.3％）

เช็ค 2：กำรรับประทำนอำหำรเพือ่ สุ ขภำพที่ดี・・・
□รับประทำนอำหำรเช้ำทุกวัน
□ระวังควบคุมสมดุลของสำรอำหำรและไม่รับประทำนเกลือมำกเกินไป

โรคที่ทำให้ชำวอุซึโนมิยะเสี ยชีวิต
อื่นๆ
その他
45.6%

がん มะเร็ ง
28.3%
โรคหัวใจ
心臓病
15.7%
โรคหลอดเลือดในสมอง
脳卒中
10.4%
（ข้อมูลปี 2016）

□รับประทำนอำหำรที่ใช้วตั ถุดิบตำมฤดูกำล หรื อหำได้ในท้องถิ่นที่อำศัยอยู่
□เคี้ยวให้ละเอียด
□รับประทำนผักทุกวัน
นอกจำกนั้น กำรไม่รับประทำนอำหำรเหลือทิ้ง กำรรับประทำนอำหำรกับครอบครัวและเพื่อนก็เป็ นสิ่ งสำคัญ
ขอให้ทุกท่ำนสนุกกับกำรรับประทำนอำหำรให้อร่ อยและมีสุขภำพดี ！

นินจำชคคุมำรุ คุง ตัวกำร์ ตูนเพื่อสนับสนุน
โภชนำกำรอำเภออุซึโนมิยะ

③

นอกจำกนี้ กรุ ณำอย่ำลืมเข้ำรับกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี ！วิธีกำรสมัครเข้ำรับกำรตรวจสุ ขภำพกลุ่มของอำเภอกรุ ณำ
ดูจำก หน้ำที่ 2 ใน「โอ้ย ！ฉบันเดือนเมษำยน」ของปี นี้
④
－1－

ข่ าวสารในชีวิตประจาวัน

มารู้จักภาษีและการชาระกันเถอะ！

อำเภออุซึโนมิยะ เป็ นผูท้ ำงำนสนับสนุนชี วิตควำมเป็ นอยูข่ องทุกท่ำน เช่ น บำรุ งรักษำถนนและสวนสำธำรณะ กำรกำจัดขยะ กิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรช่ วยเหลือเร่ งด่วนหรื อดับเพลิง ในกำรทำงำนเหล่ำนี้ จำเป็ นต้องได้รับเงินจำกกำร(ชำระ) 「ภำษี」ของทุกท่ำน 「เงินภำษี」จะถูกใช้เพื่อให้
ทุกท่ำนดำรงชี วิตได้อย่ำงปลอดภัย
นอกจำกนี้ ทุกท่ำนยังเป็ น 1 ในผูส้ นับสนุนสังคมโดยจำเป็ นต้องชำระภำษีอย่ำงถูกต้อง ซึ่ งในเดื อนมิถุนำยน จะมีกำรส่ งใบแจ้งกำรชำระภำษี
จำกอำเภอและจังหวัด (จดหมำยแจ้งจำนวนเงินภำษี ที่ตอ้ งชำระ และกำหนดระยะกำรชำระ) เมื่อได้รับใบแจ้ง กำรชำระภำษี แล้ว กรุ ณำไปชำระ
ภำยในเวลำที่ กำหนดด้วยนะคะ！
Ｑ１

ได้รับใบแจ้งกำรชำระภำษิ (กำรชำระเงิน) จำกอำเภอแล้ว แต่ไม่รู้วิธีกำรชำระภำษี

สำมำรถชำระภำษีที่ธนำคำรหรื อที่ร้ำนสะดวกซื้ อค่ะ แต่ถำ้ หำกทำใบแจ้งกำรชำระสู ญหำยก็สำมำรถ
ให้อำเภอหรื อศูนย์พลเมืองแต่ละท้องถิ่นออกให้ใหม่ได้คะ่
Ａ１

Ｑ２

ถ้ำไม่ชำระตำมกำหนดกำรชำระ (วันที่ สุดท้ำยที่ตอ้ งชำระภำษี) จะมีผลยังไง？

หำกไม่ชำระภำษีจะมีใบแจ้งหนี（
้ 「กรุ ณำชำระภำษีทนั ที」และจดหมำยแจ้งเตือน）ส่ งไปให้ หรื อติดเป็ น
กำรค้ำงชำระภำษี หำกได้รับใบแจ้งหนี้ แล้วยังไม่ชำระ สิ นทรัพย์ของคุณ (เงินเดื อน・เงินออมทรัพย์ เป็ นต้น) ก็จะ
ไม่สำมำรถใช้ได้ (ถูกอำยัด) ดังนั้น กำรชำระภำยในกำหนดระยะเวลำจึงเป็ นสิ่ งสำคัญนะคะ！
Ａ２

กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ที่แผนกภำษี ☏028-632-2204

กรรมการชุมชนท้ องถิน่ ・กรรมการการดูแลเด็กในเมืองของท่ าน
「กรรมกำรชุมชนท้องถิ่น・กรรมกำรกำรดูแลเด็ก」คือ ผูท้ ี่คอยรับฟั ง

คำปรึ กษำของคนในท้องถิ่น และคอยช่วยเหลือ
เมื่อคุณมีปัญหำโปรดปรึ กษำกับกรรมกำรชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณ
อำศัยอยู่

◆

「กรรมกำรชุมชนท้องถิ่น・กรรมกำรกำรดูแลเด็ก」จะเก็บรักษำผูท
้ ี่เข้ำ

ผู้เข้ ารั บการปรึ กษาใกล้ ตวั
「กรรมกำรชุมชนท้องถิ่น」จะเข้ำไปให้คำปรึ กษำเกีย่ วกับปัญหำ และ

แนะนำองค์กรที่เกีย่ วข้อง หรื อหน่วยงำนเฉพำะทำงให้กบั ผู้ที่มีปัญหำ
ในกำรดำรงชีวิตในท้องถิ่น เช่น กำรดำรงชีวิตของผูท้ พุ พลภำพ
ผูส้ ูงอำยุ เป็ นต้น
นอกจำกนี
「
้ กรรมกำรชุมชนท้องถิ่น」ยังมีบทบำทเป็ น「กรรมการการ
たの
楽しい
ดูแลเด็
ก」คอยให้イベント
คำปรึ กษำเกีย่ ♫♪
วกับปัญหำ และช่วยแก้ปัญหำแก่ ผูห้ ญิง
ที่กำลังตั้งครรภ์และเด็ก
－2－

รับปรึ กษำไว้เป็ นควำมลับ
เมื่อ「กรรมกำรชุมชนท้องถิ่น・กรรมกำรกำรดูแลเด็ก」ไปที่บำ้ น
ของคุณ กรุ ณำขอดู「ใบรับรองกรรมกำรชุมชนท้องถิ่น・กรรมกำรกำร
ดูแลเด็กที่ออกโดยอำเภอ」
※ กรรมกำรชุมชนท้องถิ่นและกรรมกำรกำรดูแลเด็กจะมีอยูใ่ น
แต่ละพื้นที่ กรุ ณำไปขอรับคำปรึ กษำเมื่อเกิดปั ญหำ
กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
ที่แผนกสวัสดิกำรและอนำมัย
☏028-632-2930

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫
♪

ไปโดยรถบัส!

UCIA ทัศนศึกษาโรงงานในไซตามะ

☺

วันอังคำร ที่ 9 กรกฎำคม 7：00～17：30
นักศึกษำชำวต่ำงชำติ และชำวญี่ปุ่นสนุกกับประเพณี ด้ งั เดิม เทคนิค ประวัติศำสตร์ของญี่ปุ่นและธรรมชำติต่ำงๆ

\

นักศึกษำชำวต่ำงชำติ 2,500 เยน 、สมำชิกสมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ（UCIA）3,500 เยน 、บุคคลทัว่ ไป 4,000 เยน



จานวนสมาชิก
การสมัคร

40 ท่ำนแรก
กรุ ณำโทรศัพท์ ・แฟกซ์・เมลแจ้ง 「ชื่อ・ที่อยู・
่ เบอร์โทรศัพท์・วันเดือนปี เกิด」มำที่ UCIA

กรุ ณำจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่ วมก่อนวันเสำร์ ที่ 22 มิถุนำยน
①โรงงำนฮอนด้ำ ซำยำมะ (ทำนอำหำรกลำงวันในรถบัส) ②เมืองโคะเอโดะคำวำโกเอะ (เดินอิสระ) ③อ่ำงเก็บน้ ำวำตำรำเซะ

＠

ข้ อควรระวัง
☏

รองเท้ำที่เดินไม่สะดวก (ส้นสู งมำกกว่ำ 5 ซม. รองเท้ำแตะ เป็ นต้น) กำงเกงขำสั้น กระโปรงสั้น เสื้ อแขนกุด เสื้ อผ้ำที่เผยให้เห็นร่ ำงกำย
มำกเกินไป ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมทัศนศึกษำได้
สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ 028-616-1870 FAX 028-616-1871
✉ ucia@ucia.or.jp

มาทาบาร์ บีควิ

โคคุไซโคริวซาลอน♪


ทุกวันเสำร์ที่ 4 ของเดือน

กับครอบครัวและเพื่อนๆ กันเถอะ！

16：00 ～18：00

〈แนะนาสถานที〉
่

22 มิถุนำยน ทำกระดำษอธิ ฐำนทังซะคุ

※สถำนที่ทำบำร์บีคิว

กิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมสัมพันธ์กบั เพื่อนนำนำชำติ

◆สวนออกกำลังกำยคิคกุ ำวะเรี ยวคุจิ（คำมิคุวำจิมะมำจิ 2450-3）

ยินดีตอ้ นรับกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมพร้อมกับครอบครัว !

สิ่ งอำนวยควำมสะดวก ห้องน้ ำ・น้ ำประปำ・ที่จอดรถ

\

ฟรี

＠

สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะพลำซ่ ำ

ฟรี
กำรสมัคร ไม่จำเป็ น (ระบบมำก่อนได้กอ่ น)
อื่นๆ กรุ ณำระวังสภำพอำกำศเนื่องจำกใกล้แม่น้ ำ

☏

028-616-1563

☺

\

◆อุทยำนธรรมชำติมิซูโฮะ （นิ ชิโอซะคำเบะมำจิ 1861）
 10:00～15:30

สิ่ งอำนวยควำมสะดวก เตำ 10 ที่ ห้องน้ ำ ・น้ ำประปำ・ที่จอดรถ มีบริ กำร
ตะแกรงและแผ่นเหล็ก
\
1020 เยนต่อ 1 ที่ ต่อ 1 วัน (ค่ำใช้บริ กำร)

การฉายภาพยนตร「ไอโวะซึ มุฮิโตะ」
โดยปราศจากอุปสรรค


วันอำทิตย์ ที่ 30 มิ.ย13：30～15：45(เปิ ดประตู13：15)

☺

กำรฉำยภำพยนตร์ พร้อมเสี ยง・คำบรรยำยภำษำญี่ปนุ่

☏028-657-5222
◆สวนสำธำรณะชินริ ง（ฟุคุโอกำจิมำจิ 1074-1）

นักแสดง :ซำโตะ โคอิจิ ,ฮิกูจิ คำนำโกะ



สมาชิก 50 ท่ำนแรก
\

ห้องสมุดคำวำจิ (นำคำโอกะโมโตะโจ3397)

☏

028-673-6782

9:00 ～16:00

วันหยุด วันอังคำร
สิ่ งอำนวยควำมสะดวก เตำ 30 ที่ ห้องน้ ำ・น้ ำประปำ・ที่จอดรถ
\
ฟรี
กำรสมัคร จองล่วงหน้ำ โทรศัพท์ไปที่สำนักงำนสวนสำธำรณะชินริ ง

ฟรี

＠

กำรสมัคร จองล่วงหน้ำ 3 เดือน โทรศัพท์ไปที่ อุทยำนธรรมชำติมิซูโฮ

☏028-652-3450
かなら

も

かえ

※ゴミは必 ず 持ち帰ってください。

☏

028-673-6782

－3－

ข่ำวประชำสัมพันธ์

การลอดห่ วงในพิธีโอฮาราอิ กิจกรรมตามฤดูกาล

เด็กๆ เดินลอดห่วงฟำง
พิธีโอฮำรำอิ คือกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อไม่ให้ผคู ้ นเจ็บป่ วย และเพื่อไม่ให้เกิดสิ่ งเลวร้ำย เป็ นกิจกรรมที่ทำมำตั้งแต่ปี 701 ในวันที่ 30 มิถุนำยนและ 31
ธันวำคมของทุกปี
ห่วงฟำงวงกลมทำมำจำกต้นหรื อใบของหญ้ำแห้วหมู นำมำพันให้เป็ นรู ปวงกลมขนำดประมำณ 2 เมตร
มีกำรกล่ำวไว้ว่ำหำกลอดห่วงวงกลมนี้จะห่ำงไกลจำกโรคและสิ่ งชัว่ ร้ำย และมีอำยุยืนนำน
วันเวลำ วันอำทิตย์ ที่ 30 มิถุนำยน 15：00～15：40（กำหนดกำร）
สถำนที่ ศำลเจ้ำอุซึโนมิยะฟุตำอำรำยำมะจินจะ（อุซึโนมิยะชิ บำบำโดริ 1-1-1）
ติดต่อสอบถำม ศำลเจ้ำอุซึโนมิยะฟุตำอำรำยำมะจินจะ ☏028-622-5271

มำลองลอดห่วงใหญ่กนั นะคะ

การบริการล่ ามอาสาสมัคร
บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

ผูท้ ี่มีปัญหำและต้องกำรควำมช่วยเหลือใน
กำรติดต่อสื่ อสำรและในส่ วนของสถำบัน
(อำเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งกำรให้ล่ำม
ติดตำมไปด้วย

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่ำกำรอำเภอ
028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

►จันทร์ – เสำร์

ภาษาจีน
อังคำร

พุธ

ศุกร์

วันอำทิตย์ที่ 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

วันจันทร์ ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

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

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณำเขียนใบคำร้อง ยื่นคำร้องและชำระเงิน
ที่สมำคมนำนำชำติ
โอ้ย！มีกำรตีพิมพ์เป็ น ภำษำญี่ปุ่นแบบ
ง่ำยๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิ
ยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp

และสำมำรถอ่ำน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจำก
เวบไซต์น้ ี
ます。

