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1 สิ งหาคม 2560

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
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Part 1

I

ภาษีท้องถิ่นคืออะไร？

＜＜วิธกี ารชาระภาษีทอ้ งถิ่น＞＞

P

U

มีเอกสารแจ้งการชาระภาษีจากอาเภออุซึโนมิยะ
ส่งมา ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหรอครับ？

（１）การหักเงินภาษีทอ้ งถิ่นออกจากเงินเดือน（เรี ยกว่าการเรี ยกเก็บแบบ

พิเศษ）
กรณี ผทู้ ี่ทางานบริ ษทั บริ ษทั จะหักภาษีทอ้ งถิ่นจากค่าจ้างทุกเดือนตั้งแต่
เดือนมิถุนายนจนถึงพฤษภาคมของปี ถัดไปเพื่อชาระให้กบั รัฐบาลท้องถิ่น
（２）การชาระด้วยตนเอง（เรี ยกว่าการเรี ยกเก็บแบบธรรมดา）
・วิธีการชาระ：การชาระโดยใช้เอกสารแจ้งการชาระภาษี

P

①

4 ครั้งในเดือน มิ.ย.・

ส.ค.・ต.ค.・ม.ค.
・ช่วงเวลาการชาระ：ก่อนวันสุ ดท้ายของแต่ละเดือน (กรุ ณาตรวจสอบในเอกสาร
แจ้งการชาระภาษี)
・สถานที่ชาระ：อาเภอ , สถาบันการเงิน , ร้านสะดวกซื้ อ เป็ นต้น

ข้อควระวัง ※※

I

※※

I

ภาษีทอ้ งถิ่นคือ
การชาระภาษีให้กบั รัฐบาล
ท้องถิ่นในถิ่นที่พกั อาศัย ณ วันที่ 1 มกราคม โดย
คานวณจากเงินได้ระยะเวลา 1 ปี ของปี ก่อน

U

เป็ นการแจ้งให้ไปเสี ยภาษีอาเภอและภาษี
จังหวัดค่ะ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ รวมเรี ยกว่「
า ภาษี
ท้องถิ่น」

สูง

ภาษีที่ชาระไปจะใช้เพื่อบริ หารการบริ การ
สถานเลี้ยงดูเด็ก หรื อผูส้ ูงอายุ การเตรี ยม
ความพร้อมของโรงเรี ยนประถมและมัธยม
การจัดเก็บขยะ ดับเพลิง รถฉุกเฉิ น สวัสดิการ
เป็ นต้น

นอกจากนี้ ใบรับรองการจ่ายภาษีทอ้ งถิ่นยังต้องใช้ในการพิจารณาของกอง
ตรวจคนเข้าเมือง

P

กรณีทม่ี ปี ญั หาไม่สามารถชาระภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดได้ กรุณารีบไปขอ
คาปรึกษาทีอ่ าเภอแผนกสรรพากร！

I

ตัวอย่าง

กรุณาติดต่อสอบถามหากมีขอ้ สงสัย

U

I

P

U

หากไม่ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องจ่ายเงินค้างชาระเป็ นจานวน

ติดต่อสอบถาม ：แผนกสรรพากร อาเภออุซึโนมิยะ

U

＜เอกสารแจ้งการชาระภาษี ＞

②

☎028-632-2226

③

－1－
P
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สารบัญ หน้า 2「สถานีเด็กทารก」 , การป้ องกันการเกิดอาหารเป็ นพิษในครัวเรื อน , หน้า 3 คอนเสิ ร์ตเพลงแอฟริ กนั , ชาเลนจิ มดไตไน ,
กิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง เป็ นต้น , หน้า 4 สระว่ายน้ าในเมืองอุซึโนมิยะ , การให้คาปรึ กษาแก่ชาวต่างชาติ

สถานีเด็กทารก คือ สถานที่ที่ผกู้ าลังเลี้ยงดูเด็กเล็ก เมื่ออยูน่ อกบ้าน สามารถเข้าไปใช้
สถานที่อานวยความสะดวกนี้ได้ เมื่อต้องให้นมหรื อเปลี่ยนผ้าอ้อม
ปัจจุบนั มีอยู่ 234 แห่ง จะมีสญ
ั ลักษณ์หรื อธงเหมือนทางด้ านขวา
กรุ ณาตรวจสอบก่อนใช้ เนื่องจากเวลาการใช้บริ การหรื อรายละเอียดการบริ การต่างๆ อาจ
แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่
ข้อมูลสถานที่ กรุ ณาตรวจสอบจากโฮมเพจ อุซึโนมิยะชิ หรื อ「มิยคั โกะ โซดะเทโอเองนา
บิ」http://www.miyakkosodate.jp
ติดต่อสอบถาม แผนกโคโดโมะมิไร
＜สัญลักษณ์ สถานี เด็กทารก＞

☏ 028-632-2342

6 สิ่ งสาคัญเพือ่ ป้ องกันการเกิดอาหารเป็ นพิษในครัวเรือน

Point ①

การซื้อสิ นค้ าบริ โภค

Point ④

การปรุ งอาหาร

－ ตรวจสอบวันหมดอายุ เป็ นต้น

－ ให้ความร้อนอย่างพอเพียง

－ เนื้ อ・ปลา ห่ อแต่ละชนิ ดแยกกัน

－ หากหยุดปรุ งอาหารกลางคัน

Point ②

การเก็บรักษาในครัวเรือน

－ เก็บใส่ ตเู ้ ย็นทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน
－ ตั้งอุณหภูมิตเู ้ ย็นต่ากว่า 10℃

ควรใส่อาหารไว้ในตูเ้ ย็น
－ ให้ความร้อนให้ทวั่ ทั้งหมดหากใช้ไมโครเวฟ
Point ⑤

การรับประทานอาหาร

－ ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งต่ากว่า－15℃

－ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

－ ห่ อเนื้ อ・ปลาให้มิดชิ ดไม่มีน้ าไหลออกมา う

－ ใช้ภาชนะใส่ อาหารที่สะอาด

Point ③

การจัดเตรียมอาหาร

－ หมัน่ ล้างมือบ่อยๆ

－ ไม่วางไว้ในห้องเป็ นเวลานาน

Point ⑥

อาหารเหลือ

－ หมัน่ ทิง้ ขยะบ่อยๆ

－ เททิง้ เมื่อผ่านไปนานหรื อถึงแม้จะไม่นาน ถ้าอาหารมีกลิ่นหรื อมี

－ ปล่อยอาหารแช่แข็งให้ละลายในตูเ้ ย็น

ลักษณะแปลก
－ แบ่งเป็ นส่ วนใส่ แช่เย็นทันที
－ ให้ความร้อนอย่างพอเพียงเมื่ออุ่นอาหาร

－ เมื่อหัน
่ เนื้อ・ปลา ล้างเขียงและมีด

แล้วลวกด้วยน้ าร้อน
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เชิญใช้ บริการ「สถานีเด็กทารก」

－2－
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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คอนเสิ ร์ตเพลงแอฟริกนั

ชาเลนจิ มดไตไน 2017

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิ งหาคม 13：30～15：15
13:00～เปิ ดสถานที่
คอนเสิ ร์ตเพลงแอฟริ กนั โดยวงมุคุนา






วันเสาร์ ที่ 19 สิ งหาคม 10:00～15:00



・มุมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้!!
・การตกกุง้ !!
・ทัศนศึกษาที่กรี นพาร์ คโมบาระ!!

กลุ่มเป้ าหมาย อายุ 1 ปี ขึ้นไป
จานวน
การสมัคร

・การแสดงดนตรี「เมจิ」ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Brassband

จากท้องถิ่นเมจิ!
・ผัก , ขนมปั งผลิตด้วยมือ , น้ าแข็งใส เป็ นต้น

300 ท่านแรก

โทร・FAX・เมลมาที่ UCIA

～พบกับความสนุ กต่างๆมากมาย～♪

＠

ฮิกาชิ ชิมินคาซึโดเซ็นเตอร์ 「ห้องโถง」

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

＠

ศูนย์เรี ยนรู้สิ่งแวดล้อมอุซึโนมิยะ

FAX

☏

028-655-6030

028-616-1871

✉ ucia@ucia.or.jp

กิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง UCIA


วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 10：00～15：00



＜กิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี

การก่อตั้ง UCIA＞

・ซุม้ นานาชาติ , เวทีการกล่าวสุ นทรพจน์ของชาวต่างชาติ และ การเต้นรา・ เพลงนานาชาติ เป็ นต้น
・การละเล่นของเด็กนานาชาติ , การอ่านหนังสื อภาพนานาชาติ
・การแข่งขันประทับตรา , การทดลองใส่ ชุดยูกาตะ เป็ นต้น

¥
＠
☏

ไม่มีค่าใช่จ่าย
บัมบะฮิโรบะและอูซึโนมิยะชิมินพลาซ่า ชั้น 5
สมาคมนานาชาติอุซโึ นมิยะ 028-616-1870

เทศกาลฤดูร้อนมิซุโฮะ



＠

☏

♪โคคุไซโคริ วซาลอน

วันเสาร์ ที่ 19 สิ งหาคม 14：00～20：00
หากฝนตกเลื่อนเป็ นวันอาทิตย์ ที่ 20
・การทดลองจับปลาอายุ
・การลองเล่นบาสเก็ตบอล
・การแสดงวะไดโกะ・โยซะโคอิ・คาราเต้ เป็ นต้น
・การจุดดอกไม้ไฟ
สวนมิซุโฮะโนะชิเซงโนะโมริ
สานักงานควบคุมสวนมิซุโฮะโนะชิเซงโนะโมริ
028-657-5222

－3－



ทุกวันอาทิตย์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
26 ส.ค.
การตอบคาถามนานาชาติ
23 ก.ย.
การตกแต่งงานวันฮาโลวีน



กิจกรรมการพบปะพูดคุย กับเพื่อนนานาชาติ

¥

ฟรี

＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

☏

028-616-1563
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
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เข้าฤดูร้อนแล้ว！ไปสระว่ายน้ ากันเถอะ！

【เอคิฮิกาชิโคเอนพูล】
・
【โยนันพูล 】

ระยะเวลา
เวลา
ค่าบริการ
ติดต่อสอบถาม

1 กรกฎาคม ～ 31 สิงหาคม
9:00～16:45

ผู้ใหญ่ 340 เยน , เด็กไม่เกินมัธยมต้ น 160 เยน（1 คน 1 ครัง้ ）
เอคิฮิกาชิโคเอนพูลุ ☏ 028-661-5310
โยนันพูลุ
☏ 028-658-5813

【ดรี มพูลคาวาจิ】

เวลาทาการ
วันหยุด
ค่าบริการ

ติดต่อสอบถาม

อังคาร – เสาร์ ：10:00～21:00
อาทิตย์・วันหยุดราชการ ：10:00～18:00
วันจันทร์ (20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม เปิ ดทาการทุกวัน) , วันหยุดสิ ้นปี
※ถ้าวันจันทร์ เป็ นวันหยุดราชการเปลีย่ นไปหยุดวันถัดไป
〈2 ชัว่ โมง〉ผู้ใหญ่・นักเรี ยนมัธยมปลาย 510 เยน , นักเรี ยนประถม・มัธยมต้ น・ผู้ที่มีอายุมากกว่า
65 ปี 250 เยน ※ 2 ชัว่ โมงขึ ้นไป , ผู้ใหญ่・นักเรี ยนมัธยมปลาย 1 ช.ม. 200 เยน , นักเรี ยน
ประถม・มัธยมต้ น・ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 100 เยน
☏

028-673-0212

ผู้ที่อาศัยอยูใ่ นอุซโึ นมิยะ หรือนักเรียนไม่เกินมัธยมปลาย สามารถใช้ บริการได้ ฟรีเมื่อ
แสดงบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรมิยคั โกะ โนะจิไก！

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์

ภาษาจีน

อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

พุธ

ศุกร์

15:00-18:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

ปรึ กษาด้านกฎหมาย

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน

►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง

ยืน่ คาร้องและชาระเงิน

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

►จันทร์ – เสาร์

ที่สมาคมนานาชาติ

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

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย

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

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบ
ไซต์น้ ี
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