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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิ โคคุไซโคริ วพลำซ่ำ (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดย สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

ฉบับที่ 115
ตีพิมพ์
10 เมษายน 2560

รู้จกั UCIA ไหมครับ？
เป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงข่ำวสำรที่กำลังอ่ำนอยูน่ ี่ ไงครับ
ปี นี้เป็ นปี ที่ครบรอบกำรก่อตั้งปี ที่ 20 ครับ！

คำตอบอยูท่ ำงนี้ค่ะ ตอบถูกกันกี่ขอ้ คะ？

【คำตอบ】
A１．〇 UCIA ก่อตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงบ้ำนพี่

ซึ่งก็คือสมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ
มีห้องเรี ยนภำษำญี่ปนที
ุ่ ่สอนภำษำญี่ปุ่นที่เข้ำใจง่ำย
ต่อไปนี้ จะตั้งคำถำมเกี่ยวกับ UCIA
ลองตอบคำถำมและทำควำมรู ้จกั กับ UCIA ให้มำก
ขึ้นนะคะ！

เมืองน้องและอื่นๆ คือ ห้องเรี ยนภำษำญี่ปนและกำรแนะน
ุ่
ำ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับชำวต่ำงชำติ สร้ำงโอกำสให้มีกำร
พบปะแลกเปลี่ยนระหว่ำงชำวญี่ปุ่นและชำวต่ำงชำติ
①

A２．〇 มีเปิ ดที่ ศูนย์เทศบำลท้องถิ่นซุกำตำงำวะ ศูนย์สวัสดิกำรทัว่ ไปอุซึ

โนมิยะ ศูนย์ฝึกหัดคนพิกำรทำงตอนเหนือ และยังมีกำรเปิ ด
ห้องเรี ยนภำษำญี่ปุ่นโดยกลุ่มต่ำงๆ กรุ ณำดูที่หน้ำ 4

เลือกตอบถูก ( ○ ) หรื อ ผิด (×)
ไม่รู้จะตอบกันถูกกี่ขอ้ นะคะ？

A３．× สำมำรถเรี ยนภำษำต่ำงประเทศต่ำงๆได้ รับสมัครผูเ้ รี ยนปี ละ 2 ครั้ง

【คำถำม】

(มี.ค.และ ก.ย.) กรุ ณำดูรำยละเอียดได้ที่ โฮมเพจของ UCIA

ก่อตั้งขึ้นเพือ่ กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงเมืองพี่เมืองน้อง
ของอำเภออุซึโนมิยะ
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Q１．UCIA

Q２．สถำนที่เรี ยนภำษำญี่ปุ่นของ UCIA

คือ 「อุซึโนมิยะโอโมเทะซัน

http://www.ucia.or.jp/ หรื อ ข่ำวประชำสัมพันธ์อุซึโนมิยะ

A４．× รับแปลเฉพำะเอกสำรที่ไม่มีวตั ถุประสงค์ทำงธุรกิ จ เช่น แปลเอกสำร

คำร้องทำงรำชกำร เป็ นต้น รวมทั้งไม่รับแปลเอกสำรส่วนบุคคล

โดสแควร์ 」และยังมีที่อื่นๆ

A５．× มีกำรให้คำปรึ กษำโดยนักกฎหมำยทุกวันจันทร์ ที่ 3 ของเดือน (เลื่อน

Q３．ไม่สำมำรถเรี ยนภำษำต่ำงประเทศอื่นๆได้

เป็ นสัปดำห์ที่ 4 หำกเป็ นวันหยุดรำชกำร) รับปรึ กษำเกี่ยวกับ
สถำนภำพกำรพำนักหรื อกำรเปลี่ยนสัญชำติ กรุ ณำโทรจองเพื่อขอรับ
คำปรึ กษำล่วงหน้ำที่ 028-616-1564

Q４．แปลเอกสำรเป็ นภำษำหรื อที่มีรำยละเอียดอะไรก็ได้
Q５．กำรปรึ กษำเมื่อมีปัญหำคือ「กำรให้คำปรึ กษำแก่ชำวต่ำงชำติ」เท่ำนั้น

A６．〇 ทุกวันเสำร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00～18：00 ที่โคคุไซโคริ วพลำซ่ำ

มีกำรจัด「โคคุไซโคริ วซำลอน」 เข้ำร่ วมได้โดยไม่ตอ้ งจองล่วงหน้ำ
ขอเชิ ญชวนท่ำนให้มำร่ วมงำน กรุ ณำดูรำยละเอียดที่หน้ำ 3

Q６．มีกำรจัดงำนสังสรรค์พบปะแลกเปลี่ยนระหว่ำงคนญี่ปุ่นและ

ชำวต่ำงชำติ ทุกเดือนที่ UCIA

②

③

รู้จกั UCIA เพิม่ ขึ้นบ้ำงไหมครับ？ ในวันที่ 30 กันยำยน มีแผนกำรจัดงำนใหญ่สำหรับกำร
ครบรอบ 20！ พบกับกำรทดลองประสบกำรณ์ทำงวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่ำงๆ มำกมำยและกำร
แลกเปลี่ยนนำนำชำติ ชักชวนเพื่อนหรื อครอบครัวมำร่ วมสนุกด้วยกันให้ได้นะครับ！
④
－1－
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UCIA คืออะไร？
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อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

ตั้งแต่ เมษายน 2016 เริ่ มรับลงทะเบียนกำรตรวจสุ ขภำพทำงโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เป็ นระบบที่อำนวยควำมสะดวกต่อกำรใช้ชีวติ ของทุกท่ำน
คือสำมำรถจองทำงอินเทอร์เน็ตได้ในวันเสำร์ ・อำทิตย์ วันหยุดรำชกำร และ ช่วงกลำงคืน เป็ นต้น
ดูรำยละเอียดวิธีกำรสมัคร และสถำนที่กำรสมัคร กำหนดกำรตรวจต่ำงๆ ได้ที่「เคงโคซึคุริโนะโอชิริ」หรื อ ข่ำวประชำสัมพันธ์อุซึโนมิยะฉบับเดือน
เมษำยน โฮมเพจของอำเภอ เป็ นต้น

วิธีการสมัคร
◇ การลงทะเบียนทางโทรศัพท์

ศูนย์รับจองกำรตรวจสุขภำพของอำเภอ ☏ 028-611-1311
∇ วัน เวลำกำรลงทะเบียน 8：30～17：15 （เสำร์・อำทิตย์ , วันหยุดรำชกำร , วันหยุดสิ้ นปี -ปี ใหม่）
◇ การลงทะเบียนทางอินเทอร์ เน็ต
ระบบกำรจองกำรตรวจสุขภำพ
∇ เวลำกำรลงทะเบียน ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
∇ http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/kenshin/

※

ข้ อควรระวังในการสมัคร
บัตรรับกำรตรวจ จะจัดส่ งให้พร้อมกันในปลำยเดือนเมษำยน
∇ ผูท้ ี่ตอ้ งกำรตรวจส่ วนตัว กรุ ณำสมัครโดยตรงที่สถำนพยำบำล
∇

ติดต่อสอบถำม แผนกส่ งเสริ มสุ ขภำพ ☏ 028-626-1129

ศูนย์ สนับสนุนเยาวชน
「ฟุรับปุ」

ตั้งแต่ 12 มีนาคม มีการเปลีย่ นแปลงระบบการอบรมผู้

「ฟุรับปุ」บริ กำรให้คำปรึ กษำปั ญหำต่ำงๆ โดยเจ้ำหน้ำผูใ้ ห้คำปรึ กษำที่มี

ประสบกำรณ์และมีควำมรู ้เฉพำะด้ำน ร่ วมกันคิดแก้ไขสิ่ งที่กงั วลหรื อปั ญหำ
ของเยำวชน

ขับขีท่ มี่ ีอายุมากกว่ า 75 ปี ขึน้ ไป
กำรต่อใบอนุญำตกำรขับขี่สำหรับผูท้ ี่มีอำยุมำกกว่ำ 75 ปี ขึ้นไป จะต้องเข้ำ
รับ「กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับรู้ 」และ「กำรอบรมสำหรับผูส้ ูงอำยุ」
ภำยใน 6 เดือนก่อนถึงกำหนดกำรต่อใบอนุญำต
ผลกำรตรวจของบุคคลที่ได้รับกำรพิจำรณำว่ำ「มีควำมเสี่ ยงของภำวะสมอง
เสื่ อม」 จะต้องเข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยจำกแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญ และยืน่ ใบรับรอง
แพทย์
อย่ำงไรก็ตำม ใบอนุญำติขบั ขี่จะถูกยกเลิก หำกได้รับกำรวินิจฉัยว่ำมีสภำวะ
สมองเสื่ อมจำกแพทย์ หรื อไม่เข้ำรับตรวจหรื อกำรอบรมโดยไม่มีเหตุผล

ติดต่อสอบถำม แผนกควำมปลอดภัยในกำรดำเนินชีวติ
☏ 028-632-2264
UIP
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เริ่มลงทะเบียนการตรวจสุ ขภาพได้ ต้งั แต่ เมษายนนี้

－2－

∇ วัน เวลำ จันทร์ – ศุกร์ 9：00～17：00
（วันหยุดรำชกำร・วันหยุดสิ้ นปี -ปี ใหม่）
∇ สถำนที่

ศูนย์กำรเรี ยนรู ้ชีวิตส่ วนกลำง

∇ ปรึ กษำทำงโทรศัพท์ ☏ 028-633-3715
∇ กำรเข้ำพบเพื่อปรึ กษำ 「ฟุรับปุ」
（จองล่วงหน้ำ）
∇ ศูนย์กำรปรึ กษำเคลื่อนที่

เข้ำรับกำรปรึ กษำได้ตำมระยะเวลำที่
กำหนดที่ศูนย์เทศบำลแต่ละท้องถิ่น
เป็ นต้น
กรุ ณำโทรศัพท์สอบถำม
วัน เวลำและสถำนที่
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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♪
เชิญทดลองประสบการณ์
ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น！

โคคุไซโคริวซาลอน♪
ทุกวันเสำร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00





วันที่ 22 เมษำยน ปฐมนิเทศ



เป็ นกิจกรรมกำรพบปะพูดคุยกับเพือ่ นนำนำชำติ
ยินดีตอ้ นรับผูเ้ ข้ำร่ วมพร้อมกับครอบครัว!



ค่าใช้ จ่าย ฟรี
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลำซ่ำ
＠

ค่าใช้ จ่าย ฟรี

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลำซ่ำ

☏

วันเสำร์ ที่ 22 ・วันอำทิตย์ ที่ 23 เมษำยน 10：00～15：00
In ﾌｧｲﾝ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
ทดลองประสบกำรณ์「ศิลปะกำรพับกระดำษโอริ กำมิ」・
「ภำพปะติดด้วยกระดำษสำ」
・
「พิธีชงชำ」 เป็ นต้น
ชวนเพื่อนมำร่ วมสนุกด้วยกันให้ได้นะคะ!

＠

ศูนย์วฒั นธรรมอุซึโนมิยะ

☏

สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ

เปลีย่ นเป็ นทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่ เมษายน!

028-616-1870

เทศกำล เฟสตะมำยอุซึโนมิยะ 2017
～จับมือกันไว้ เพื่อมิตรภำพนำนำชำติ～
วันอำทิตย์ ที่ 21 พฤษภำคม 10：00～15：00
＜กำรออกบูธ＞




ทดลองประสบกำรณ์พิธีชงชำญี่ปนุ่ ・อำหำรอินเดีย・อำหำรบรำซิล・ลูกปั ดแอฟริ กนั ・ขนมปังและไวน์ เบียร์ เยอรมัน ・งำนออกร้ำน ตอบคำถำม
ภำษำญี่ปุ่นง่ำยๆ เป็ นต้น
＜กำรแสดงบนเวที＞
ขอเชิญสนุกกับกำรแสดงดนตรี ญี่ปุ่นดั้งเดิม หรื อ กำรแสดงดนตรี พ้นื บ้ำนนำนำชำติ และกำรเต้นรำนำนำชำติ♪

ไม่ตอ้ งกำร

กำรสมัคร

บังบะฮิโระบะ (ลำนกว้ำงด้ำนล่ำงของฟุตะอำระยำมะจินจะ)
สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

＠
☏

นิทรรศกำรเด็ก

อุซึโนมิยะไซเคิลปิ กนิก

ห้องสมุดฮิกำชิ





วันอำทิตย์ ที่ 30 เมษำยน
เยี่

7：30 ～



ยมชมสถำนที่สำคัญของอุซึโนมิยะโดยรถจักรยำน「อุซึโน

☏



โรมันจิคุมุระ
สำนักงำนกำรจัดอุซึโนมิยะไซเคิลปิ กนิก 028-643-6626
(วันธรรมดำ 10：00 - 17：00)
แผนก โทชิมิเรี ยวคุโซโซ 028-632-2460

380 ท่ำนแรก
ทดลองประสบกำรณ์บรรณำรักษ์・เรื่ องเล่ำพิเศษ・กำรแข่งขัน
ตอบปัญหำห้องสมุด・กำรดื่มน้ ำชำ・โชว์ลูกโป่ ง・สอนกำรพับ
กระดำษโอริ กำมิ・ประดิษฐ์ของเล่นโบรำณ・กำรหว่ำนเมล็ดพืช
เป็ นต้น
10：30～11：30

มิยะไซเคิลปิ กนิก」
เพลิดเพลินกับ ควำมอร่ อยของ “อำหำร” ที่ใช้วตั ถุดิบพื้นบ้ำน
และผักสดฤดูใบไม้ผลิ
จุดรวม

วันอำทิตย์ ที่ 23 เมษำยน 10：00～15：30
การแสดงดนตรีสาหรับเด็กทารก โดย Jazz Sax Unit Blue Train

ค่าใช้ จ่าย ฟรี
＠

－3－

ห้องสมุดฮิกำชิ ☏ 028-653-7609

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
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ตั้งแต่ เมษายน 2017 เป็ นต้ นไป

ประชำสัมพันธ์กำรเปิ ดห้องเรี ยนภำษำญี่ปนนอกเหนื
ุ่
อจำกสมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ

สถานที่

วัน

ระดับ・เป้าหมาย

เวลา

จันทร์

ระดับต้ น – ระดับกลาง

10:00-12:00

มาจิซคึ รุ ิ เซ็นเตอร์
（โมโตะอิมาอิซุมิ 5-9-7）
อาทิตย์
อังคาร

สมาคมนานาชาติโทจิกิ
（ฮงโจ 9-14）

UIP (บะบะโดริ 4-1-1 5F)

ระดับต้ น – ระดับกลาง

ศุกร์

10:00-14:00

เสาร์

10:00-12:00

ระดับสูง
ระดับต้ น – ระดับกลาง

อาทิตย์
（บางสัปดาห์）

ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วำ่ กำรอำเภอ

จันทร์

028-678-8996

1ครัง้
300 เยน
JLPTนิฮงโกะเคียวชิซึ
090-2450-4258

กำรบริ กำรล่ำมอำสำสมัคร

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาโปรตุเกส

(NPO)

028-635-9595

N2～N5

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

ภาษาสเปน

สมาคมเด็กไทยกรุ๊ป

FJ นิฮงโกะโทโมโนะคาอิ

การสอบวัดระดับภาษาญีปนุ่

16:30-18:00

028-637-7394

500 เยน

3300 เยน

10:00-12:00

พฤหัสบดี

อิบโปอิบโปนิฮงโกะ

1 เดือน

10 ครัง้ /

ระดับต้ น

13:15-14:45

ค่าใช้ จา่ ย ติดต่อสอบถาม

ภาษาจีน

อังคำร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

พุธ

ศุกร์

15:00-18:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

►จันทร์ – อำทิตย์ 8:30-19:00
►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง) 2,000 เยน
►กรุ ณำเขียนใบคำร้อง

วันอำทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
9:00-12:00

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

ยืน่ คำร้องและชำระเงิน

ที่สมำคมนำนำชำติ
―

028-632-2834

(เฉพำะเวลำทำกำร)

ปรึ กษำด้ำนกฎหมำย

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

โอ้ย！มีกำรตีพิมพ์เป็ น ภำษำญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ำยๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย ใน
โฮมเพจของ UCIA
http://www.ucia.or.jp

ตกแต่งภำพประกอบในหน้ำ 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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เชิญอ่ำน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจำกเวบไซต์น้ ี

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

ข่ าวประชาสัมพันธ์

