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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิ โคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
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ฉบับที1่ 21
ตีพมิ พ์
10 ตุลาคม 2560

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
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ช่ วยเหลือการดูแลเด็ก！！

สถานรับฝากดูแลเด็กก่ อนเข้ าชั้นประถม
３． โรงเรี ยนอนุบาลที่ผา่ นการรับรอง

ตอนนี้ หยุดงานเพือ่ ดูแลลูก ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี
หน้าจะกลับไปทางานแล้ว ไม่รู้วา่ มีสถานรับ
ฝากเด็กเล็กไหมคะ

อายุเป้าหมาย：０～５ ปี
เวลารับฝาก：ตั้งแต่เช้าถึงเย็น
กลุ่มเป้ าหมาย：ผูท้ ี่ตอ้ งทางานไม่สามารถดูแลเด็กที่บา้ นได้

ดิฉนั ก็เหมือนกันค่ะ ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีหน้า
อยากจะเริ่ มทางานระยะเวลาสั้นๆ กาลังหาโรงเรี ยน
อนุบาลให้ลกู อยู่ กาลังคิดอยูว่ า่ จะให้ไปที่ไหนดี

2. เด็กอายุ ３～５ ปี

มีสถานที่แบบไหนบ้ างนะ？？
สถานดูแลเด็กเล็ก

P

มี 2 อย่างดังต่อไปนี้
(1) เวลารับฝาก：ตั้งแต่เช้าถึงประมาณเที่ยง
กลุ่มเป้ าหมาย：ไม่มีขอ้ จากัด
(2) เวลารับฝาก：ตั้งแต่เช้าถึงเย็น
กลุ่มเป้ าหมาย：ผูท้ ี่ตอ้ งทางานไม่สามารถดูแลเด็กที่บา้ นได้

①

I
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1. เด็กอายุ ０～２ ปี

にんかがい ほ い く し せ つ

地域型保育事業や認可外保育施設
などのその他施設
★โรงเรี ยนอนุบาลที่ผา่ นการรับรองคือ・・・สถานที่ดูแลและ

อายุเป้าหมาย：０～５ ปี
เวลารับฝาก：ตั้งแต่เช้าถึงเย็น
กลุ่มเป้ าหมาย：ผูท้ ี่ตอ้ งทางานไม่สามารถดูแลเด็กที่บา้ นได้

สอนเด็กซึ่งมีขอ้ ดีรวมทั้งของสถานดูแลเด็กเล็กและโรงเรี ยน
อนุบาล
U

อื่นๆ

★สถานดูแลเด็กเล็กคือ・・・สถานที่ดูแลเด็กแทนผูท้ ี่ตอ้ งทางานไม่

ชี กิกะตะ โฮอิกุจิเงียว คิอ(สถานรับดูแลเด็ก ขนาดเล็ก ดูแลเด็กอายุจาก
０ขวบจนถึง2ขวบ) ที่ไม่ได้รับการรับรอง（สถานที่ดูแลเด็กที่ไม่ได้
รับอนุญาตตามกฎหมาย）เป็ นต้น
③

สามารถดูแลเด็กที่บา้ นได้

โรงเรี ยนอนุบาล
เวลารับฝาก：ตั้งแต่เช้าถึงประมาณเที่ยง
กลุ่มเป้ าหมาย：ไม่มีขอ้ จากัด
★โรงเรี ยนอนุบาล คือ・・・โรงเรี ยนสอนเด็กก่อนเข้าชั้นประถม

I

การสมัคร เวลารับสมัคร เอกสารที่ตอ้ งการหรื อ
ค่าใช้จ่าย เวลารับฝาก แต่ละที่จะต่างกันนะครับ
ดูรายละเอียดได้จากโฮมเพจของเขตอุซึโนมิยะ！
หากมีขอ้ สงสัยกรุ ณาสอบถามที่ที่วา่ การอาเภออุซิ
โนมิยะ แผนกโฮอิคุคะ ได้นะครับ

อายุเป้ าหมาย：３～５ ปี

ติดต่อสอบถาม： แผนกโฮอิคุคะ โคโดโมะบุ
☎：028-632-2383

－1－

HP: www.city.utsunomiya.tochigi.jp

④
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สารบัญ หน้า 2 สุ ขภาพที่ดีในการดารงชีวติ 、การเปลี่ยน「การรับรองการลงทะเบียนตราประทับ」 หน้า 3 ทดลองประสบการณ์การใส่ กิโมโน 、การแนะนา
การศึกษาต่อมัธยมปลายนานาภาษา หน้า 4 จักรยานให้เช่า、บริ การล่ามอาสาสมัคร เป็ นต้น

ออกกาลังกายเวลาว่ างกันเถอะ
ร่ วมสนุกกับการออกกาลังกาย มิยะอุงโด

ค้นหา ต้นฉบับสูตรอาหารซึ่งเป็ น สูตรอาหารที่ใช้ในห้องเรี ยนทาอาหาร
สามารถดูวดี ีโอได้ที่โฮมเพจเขตอุซึโนะมิยะ

เขตอุซึโนมิยะได้จาก เว็บไซด์「Cookpad」

ตามสภาพและสมรรถภาพของร่ างกาย

（ https://cookpad.com/kichen/
14479535）

โดยเลือกได้จาก「การออกกาลังเพือ่ เพิม่ ความยืด

แสดงทั้งคุณค่าทางอาหาร เช่น สัดส่ วนของเกลือ
สามารถยืม DVD ได้จาก ศูนย์อนามัยของเขต（ลาลาสแควร์ อุซึโนมิยะ ชั้น และพลังงาน
หยุน่ 」、「การฝึ กความแข็งแรง」、「การออกกาลังกายแบบแอโรบิค」

9）หรื อ แผนกเคงโคโซชิงคะ（ทาเคบายาชิมาจิ・ภายในสถานีอนามัยของ
เขต）、ห้องสมุดแต่ละที่

QR โค้ดสาหรับสมาร์ ทโฟน・แท็บเล็ต ▲

เข้ ารับการตรวจสุ ขภาพพิเศษ เพือ่ ตรวจพบโรคอันเกิดจากไลฟ์ สไตล์ (โรคที่

สามารถปรึกษาการเลิกสู บบุหรี่ได้ ทรี่ ้ ายขายยาใกล้ ตวั

เกิดจากอาหารหรือการออกกาลังกายไม่ เพียงพอ) โดยเร็วกันเถอะ

ร้านขายยาที่ให้การสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่

การตรวจสุ ขภาพพิเศษคือ

ในอุซึโนมิยะเป็ น ร้านขายยาที่ให้คาปรึ กษาในการ

การตรวจสุ ขภาพเพือ่ หาเมตาบอลิกซินโดรม

เลิกสูบบุหรี่ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

(การมีไขมันอยูใ่ นอวัยวะภายในเป็ นจานวนมาก)

กรุ ณาดูรายละเอียดที่โฮมเพจเขตอุซึโนมิยะ

วิธีและรายละเอียดในการตรวจ ผูท้ ี่เข้าร่ วม

หรื อสอบถามที่แผนกเคงโคโซชินคะ

ประกันสุ ขภาพ ผูท้ ี่เข้าร่ วมประกันสุ ขภาพพลเมือง

☏ 028-626-1126

กรุ ณาสอบถามที่แผนกเคงโคโซชินคะ

☏ 028-626-1129

เปลีย่ นใบรับรองการลงทะเบียนตราประทับเก่า
เป็ นเป็ นบัตรใหม่ หรือยัง？
＜บัตรเก่ า＞
ใบรับรองการลงทะเบียนตราประทับ
สี ขาวและน้ าเงิน
※หรื อ บัตรเก่าคามิคาวาจิมา
จิ・คาวาจิมาจิ
＜บัตรใหม่ ＞

บัตรพลเมืองอุซึโนมิยะ・
ใบรับรองการลงทะเบียนตราประทับ
สี ชมพู มีรูปถ่ายลายดอกไม้
ซาซึคิ

ผูท้ ี่มี ใบรับรองการลงทะเบียนตราประทับ（บัตรเก่า）ก่อนจะขอ
หนังสื อรับรองการลงทะเบียนตราประทับต้องเปลี่ยนบัตรใหม่
ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ อย่างไรก็ตาม หากบัตรหรื อตรา
ประทับสูญหาย หรื อมีการเปลี่ยนตราประทับ จะต้องเสี ยค่าดาเนินการ 300
เยน
การดาเนินการ เจ้าตัว นาบัตรตามเงื่อนไข เอกสารยืนยันตัวตน (ไซริ ว
การ์ ด หรื อใบอนุญาตขับขี่ เป็ นต้น) มาติดต่อได้โดยตรงที่แผนกชิมินคะ
(ที่วา่ การอาเภออุซึโนมิยะ ชั้น 1) ศูนย์พลเมืองแต่ละท้องถิ่น สานักงาน
สาขาแต่ละท้องถิ่น

－2－
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สู ตรอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ สาหรับเด็กจนถึงผู้สูงวัย
ขอแนะนาเมนูทมี่ ปี ระโยชน์ ต่อร่ างกาย
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ปรับปรุง การออกกาลังกาย・การรับประทานอาหาร
เพือ่ สุ ขภาพทีด่ ใี นการดารงชีวติ กันเถอะ
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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ลองประสบการณ์ การสวมใส่ กโิ มโน

～


วันอาทิตย์～
ที่ 29 ตุลาคม 13:30～
สวมใส่กิโมโนไปไหว้ศาลเจ้าฟุตาวาระยามะ 、ชมเทศกาลคิคุซุยพร้อมกับถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก♪

￥

500



จานวนสมาชิก
การสมัคร

＠
☏

เยน
10 ท่าน (เรี ยงลาดับตามการลงทะเบียน)
กรุ ณาโทรศัพท์หรื อส่งเมลแจ้ง ชื่อ เพศ อายุ สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ UCIA
ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม
ห้องประชุม 2 ชิมินพลาซ่า อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์ ชั้น 5 (สถานที่แต่งตัว)
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870
✉ucia@ucia.or.jp

แนะนาการศึกษาต่ อมัธยมปลายนานาภาษา


วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม



ประเภทโรงเรี ยนมัธยมปลายของญี่ปุ่นและโครงสร้างการสอบเข้ามัธยมปลาย การอธิบายค่าใช้จ่ายในการเรี ยนมัธยมปลาย หรื อการ
ปรึ กษาทีละราย เป็ นต้ น มีเอกสารแปลเป็ นภาษาญี่ ปนุ่ ・โปรตุเกส・สเปน・อังกฤษ・ฟิ ลิปปิ นส์・จีน・ไทย・อุรุด・
ู เวียดนาม
และมีล่ามแปลภาษาดังกล่าว
เชิญผูป้ กครองและลูกเข้าร่ วมช่วยกันคิดถึงอนาคตกันเถอะ！

14:00～17:00

＠

หอประชุมมหาวิทยาลัยอุซึโนมิยะ

￥

ฟรี

☏

อุซึโนมิยะไดกาคุ โคคุไซกาคุบุฟุโซคุ ทาบุคะโคเคียวเคงเซ็นเตอร์
028-649-5196

✉ funayama@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp （ฟุนะยามะ）

งานเทศกาลทางวัฒนธรรมฤดูใบไม้ ร่วง ศู นย์ กาคุชูเซ็นเตอร์

＠

มีการจัดแสดงผลงาน การขายสิ นค้าเกษตรกร เทศกาลท้องถิ่นที่คุน้ เคย
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์แต่ละท้องถิ่น
14 (ส) – 15 (อา) ตุลาคม
24 (ศ) – 29 (อา) ตุลาคม
28 (ส) – 29 (อา) ตุลาคม
2 (พฤ) ช่วงบ่าย – 3 (ศ) พฤศจิกายน
3 (ศ) – 5 (อา) พฤศจิกายน
4 (ส) – 5 (อา) พฤศจิกายน

11 (ส) – 12 (อ) พฤศจิกายน

：คิโยฮาระโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏667-5696)
：ชูโอโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏632-6331)
：ฮิกาชิ โชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏638-5782)
：ชิ โนอิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏669-2515)
：มินามิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏645-0006)
：ฮิราอิชิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏660-1964)

โยโคะคาวะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏656-6452)
ชิโรยามะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏652-4794)
โทมิยะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏665-1663)
สุงะตะกาวะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏658-1594)
คามิคาวาจะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏674-3131)
：คาวาจิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏671-3201)
－3－

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
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ข่าวประชาสัมพันธ์

มีบริ การให้เช่าจักรยานบริ เวณ ที่จอดรถจักรยานในอุซึในมิยะ 8 แห่ง เชิญออกมาปั่ นจักรยานกันเถอะ !
ผูท้ ส่ี ามารถเช่าได้
เวลา

นักเรี ยนชั้นมัธยมขึ้นไป（นักเรี ยนประถม สามารถเช่าได้พร้อมผูป้ กครอง）
※ ต้องแสดงหลักฐานที่ระบุตวั ตนได้ (ไซริ วการ์ ด หรื อพาสปอร์ ต เป็ นต้น)
8:00～21:00

ค่าบริการ

100 เยน ต่อ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน（จักรยานไฟฟ้ า： 300 เยน ต่อ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน）

สถานที่เช่า

ที่จอดจักรยาน สถานีรถไฟ JR อุซึโนมิยะ ฝั่งประตูตะวันตก 028-621-7112
ที่จอดจักรยาน ที่ 1 สถานีรถไฟ JR อุซึโนมิยะ ฝั่งประตูตะวันออก 028-635-0859
ที่จอดจักรยาน ที่ 2 สถานีรถไฟ JR อุซึโนมิยะ ฝั่งประตูตะวันออก 028-635-9722
ที่จอดจักรยานทิศเหนือ โรงเรี ยนจูโอโชกักโค 028-637-7918
ที่จอดจักรยาน สถานีรถไฟโทบุอุซึโนมิยะฝั่งตะวันออก 028-636-487
ที่จอดจักรยาน สถานีรถไฟ JR ซึรุตะ 028-636-3725
ที่จอดจักรยาน สถานีรถไฟ JR ซุซุเมะโนะมิยะ028-653-2241

สถานที่ส่งคืน

ที่จอดจักรยาน สถานีรถไฟ JR โอคาโมโตะ ฝั่งประตูตะวันตก028-671-0201

รักษากฎในการขี่จกั รยานด้วยนะคะ！

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

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

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

พฤหัสบดี

―

―

ปรึ กษาด้านกฎหมาย

14:00-17:00
15:00-17:00

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง

ยืน่ คาร้องและชาระเงิน

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

028-616-1564

2,000 เยน

ที่สมาคมนานาชาติ

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

15:00-18:00

9:00-12:00

►จันทร์ – เสาร์

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

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

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบ
ไซต์น้ ี
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อุซึโนมิยะ เมืองจักรยาน

