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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิ โคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดย สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
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ฉบับที่123
ตีพมิ พ์
10 ธันวาคม 2560

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้า 2 บัตรมายนัมเบอร์ การเกิดเหตุเพลิงไหม้ หน้า 3 เปิ ดห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงวันอังคาร ชมพระอาทิตย์ข้ ึนวันแรกของปี ที่อุซึโนมิยะทาวเวอร์ หน้า 4 การแสดง
สุนทรพจน์ของชาวต่างชาติ , การบริ การล่ามอาสาสมัคร เป็ นต้น
はっぴょうかい

しょうかい

つうやく

โต๊ ะโคทัตสึ

P

ใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้ว วันนี้จึงจะขอ
แนะนาการใช้ชีวติ ในฤดูหนาวที่ญี่ปุ่น
เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกกับฤดูหนาว！

บ้านญี่ปนในอดี
ุ่
ตมีหลังคาและฝาผนังที่บาง ภายในตัวบ้านจึง
หนาวเย็นมาก ดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงมารวมกันอยูใ่ น
ห้องเดียวกัน ที่มีเตาผิงอิโรริ ที่ใช้ถ่านในการให้ความร้อนเพื่อ
ทาความอบอุ่นแก่ร่างกายที่หนาวเย็น ติดตั้งแท่นสี่ เหลี่ยม
ด้านบนของเตาอิโรริ แล้วคลุมด้วยผ้านวมเพื่อรักษาความร้อน
ให้คงไว้และนี่ คือจุดกาเนิ ดของโต๊ะโคทัตสึ ปัจจุบนั มีการใช้
「โต๊ะโคทัตสึ ไฟฟ้ า」กันมาก เป็ นสถานที่ที่สมาชิ กใน
ครอบครัวใช้ร่วมวงสนทนากัน

อาหารนาเบะ

I

P

“อาหารนาเบะ” เป็ นอาหารประจาฤดูหนาวที่ทาให้ร่างกาย
อบอุ่น ใช้วตั ถุดิบ เช่น ปลา ผัก เห็ด เต้าหู ้ ซึ่ งมีคุณค่าทาง
อาหารที่ครบถ้วน！
「สุ กิยากิ」และ「ชาบุชาบุ」เป็ นอาหารนาเบะที่มีชื่อเสี ยง
มีหลากหลายชนิ ดแล้วแต่ภูมิภาค

I

โอโชกัทซึ
U

－1－

วันที่ 1 มกราคม ครอบครัวจะร่ วมกันรับประทานอาหาร
ต้อนรับปี ใหม่「โอเซจิเรี ยวริ 」ดื่มเหล้าใส่ สมุนไพร 「โอโท
โซะ」ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาของครอบครัว และมีการส่ ง
ไปรษณี ยบัตร「เนนกาโจ」หากันเพื่อกล่าวคาทักทายปี ใหม่
เนนกาโจมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ เริ่ มมาตั้งแต่สมัยเฮอัน
(ศตวรรษที่ 8)
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อัทสึ คงั (สาเกร้อน)
สาเกญี่ปุ่น ทามาจากการหมักและบ่มโดยใช้ขา้ วและน้ าเป็ น
ส่ วนผสม ซึ่ งเป็ นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการผลิตจาก
ข้าวที่สืบทอดต่อกันมาของญี่ปนุ่
ในฤดูหนาว ชาวญี่ปุ่นจะเพลิดเพลินกับการดื่ม「อัทสึ คงั 」คือ
การนาสาเกญี่ปุ่นมาอุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ 46 ถึง 60 องศา
และนิ ยมดื่มกันมากในงานเลี้ยง
ส่ งท้ายปี เก่า ที่เรี ยกว่า「โบเนงไก」

「โอโชกัทซึ 」เป็ นภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง วันขึ้นปี ใหม่ ในเช้า
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การใช้ เวลาในฤดูหนาวที่ญปี่ ุ่ น

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

U

発表会のスピーチ紹介、通訳ボランティアサービスなど

บัตรมายนัมเบอร์ สามารถใช้เป็ นหลักฐานยืนยันตัวตนได้
เหมือนกับ บัตรไซริ วการ์ด หรื อ
หนังสื อเดินทาง

บัตรมายนัมเบอร์ สามารถใช้ขอ สาเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรอง
การลงทะเบียนตราประทับอิงคัง ใบรับรองรายได้สุทธิ ภาษี
(ใบรับรองรายได้) ได้ที่ ร้ านสะดวกซื้อ

ขณะนีเ้ ป็ นเวลาทีเ่ หมาะในการขอยืน่ คาร้ องขอ！
○

บัตรมายนัมเบอร์ สามารถรับบัตรได้หลังจากยืน่ คาร้องขอ 1- 2 เดือน

หลังจากนี้หากมีการยืน่ คาร้องขอเพิ่มขึ้น การรับบัตรอาจจะใช้เวลามากกว่า 2
เดือน ดังนั้นช่วงนี้จึงเป็ นเวลาที่เหมาะในการขอทาบัตร

○

ในอนาคต สามารถใช้บริการต่างๆ ในประเทศ
และทีท่ ว่ี า่ การอาเภอได้！

กรุ ณาสอบถามรายละเอียด ขั้นตอน ต่างๆ ได้ที่ แผนกทะเบียนราษฏร 632-5266

ร่ วมกันระมัดระวังเพือ่ ป้ องกันเหตุเพลิงไหม้
7 ข้ อสาคัญเพือ่ ปกป้ องชีวติ และทรัพย์ สินทีส่ าคัญจากเหตุเพลิงไหม้

5．ใช้ของที่ทาจากวัสดุที่ติดไฟได้ยาก

1.ไม่นอนสู บบุหรี่

เช่น ผ้าม่าน

2.วางเตาผิงอุปกรณ์ให้ความร้อน
ต่างๆ ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
3. ดับเตาทุกครั้งเมื่อไม่อยูห่ น้าเตา

6. เตรี ยมเครื่ องดับเพลิงสาหรับใช้ในครัวเรื อน
เพื่อดับไฟขนาดเล็กก่อนจะลุกลาม

4. ติดเครื่ องเตือนเหตุเพลิงไหม้สาหรับ
ครัวเรื อนเพื่อการหลบหนีได้อย่างรวดเร็ ว

7. เพื่อปกป้ องผูส้ ู งอายุหรื อผูพ้ ิการ
ควรบอกกล่าวกับเพื่อนบ้านไว้
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การดาเนินชีวติ ของคุณจะสะดวกมากขึน้ จากการใช้ บัตรมายนัมเบอร์ ！
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ขณะนีเ้ ป็ นเวลาทีเ่ หมาะในการขอยืน่ คาร้ องขอทา
บัตรมายนัมเบอร์ ！

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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ห้ องเรียนภาษาญีป่ ุ่ นระดับสู ง！


โคคุไซโคริวซาลอน♪

ทุกวันอังคาร 13：30～15:30

ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
23 ธันวาคม
คริ สต์มาสพิเศษ♪



กรุ ณาจองสาหรับผูม้ าเป็ นครั้งแรก
การสนทนา

วัฒนธรรมญี่ปุ่น
การเรี ยนเสริ มทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
กลุ่มเป้าหมาย ผูส้ อบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรื อ
มีความสามารถเทียบเท่า
1 เดือน 1,000 เยน
￥
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า ห้องคงวะ
＠
การสมัคร

☏

27 มกราคม

การละเล่นของญี่ปนุ่ โบราณ

￥

กิจกรรมสานสัมพันธ์กบั เพือ่ นนานาชาติ
ฟรี

＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

☏

028-616-1563



สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

「นมหนึ่งหยด」
เทศกาลขนมและนม♪

เทศกาลการตาโมจิปีใหม่



วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 15：00～(14:00 เปิดสถานที)่



วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 11：30～13：00



บทเพลงเพื่อเด็กโดยเด็กๆ
การออกร้านของผูท้ าฟาร์ม การประกวดขนม บริ เวณลอบบี้
1,000 เยน



การตาโมจิแบบโบราณโดยใช้ครกและสาก

￥
＠

ศูนย์วฒั นธรรมจังหวัดโทจิกิ
ห้องโถงหลัก ＆ ห้องลอบบี้ภายในฮอลล์

✉

สมาคมโทจิกิมิวสิ คลั

ทดลองชิมได้สาหรับ 100 ท่านแรก หรื อจนกว่าจะหมด
กลุ่มเป้าหมาย ผูท้ ี่อาศัยหรื อทางานอยูใ่ นอาเภอ

http://tochigi-musical.com/

￥

100 เยน (ค่าวัตถุดิบ)

＠

ศูนย์กิจกรรมเยาวชน(อิซุมิมาจิ3007)

☏

028-663-3155

ชมพระอาทิตย์ขนึ้ วันแรกของปี ทีอ่ ุซึโนมิยะทาวเวอร์ ！



การสมัคร

วันที่ 1 มกราคม (วันจันทร์・หยุดราชการ) 6：00～7:15
มาชมพระอาทิตย์ข้ ึนวันแรกของปี ที่หออุซึโนมิยะกันเถอ

่ ชื่อ・อายุ・เบอร์ โทรของผูเ้ ข้าร่ วมทุกคน ที่อยู・
่ ชื่อ ตัวแทนผูต้ อบกลับส่ งมาที่ สานักงาน
ส่ งไปรษณียบ์ ตั รแบบตอบกลับ เขียน ที่อยู・
สวนสาธารณะฮาจิมนั ยามะ 〒320-0027 อุซึโนมิยะชิ ฮานะวาดะ 5-1-1 ฮาจิมนั ยามะโคเอน ก่อนวันที่ 13 ธ.ค.(วันที่ถึง)
ไปรษณี ยบัตร 1 ใบ สมัครได้ไม่เกิน 5 คน ไม่สามารถสมัครซ้ ากันหลายครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย ผูท้ ี่อาศัยหรื อทางานอยูใ่ นอาเภอ
จานวน จับฉลากเลือก 80 คน
＠

หอดูวิวฮาจิมนั ยามะโคเอนอุซึโนมิยะทาวเวอร์

☏

สานักงานดูแลสวนสาธารณะฮาจิมนั ยามะ 028-624-0642
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪

ข้อการเตรี ยมใจเพื่อเรี ยนภาษาญี่ปุ่นของฉัน

ผมชื่อริ วเชน เรี ยนอยูช่ ้ นั ม.4 มาญี่ปุ่นเมื่อ 3 ปี ที่แล้วเนื่องจากบิดามารดาต้องมาทางาน
ช่วงแรกที่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนญี่ปุ่น มีเรื่ องต่างๆ ในการใช้ชีวติ ที่โรงเรี ยนที่ยงั ไม่รู้มากมาย เนื่องจากภาษาก็ยงั พูดไม่ได้ จึงเริ่ ม
เรี ยนภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถบอกความรู ้สึกของตัวเองได้
วิธีการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นของผมมีอยู่ 3 วิธี ข้อที่ 1 การหาเพื่อนพูดคุย เพราะเพื่อนจะเปรี ยบเสมือนกับเป็ นครู ซ่ ึงจะคอยช่วยสอน
การใช้ภาษาและการออกสาเนียงที่ถูกต้อง จากประสบการณ์น้ ีจึงคิดว่าเพื่อนเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างมาก ข้อที่ 2 การดูทีวี เมื่อดูข่าวถ้า
มีคาศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายก็เปิ ดพจนานุกรมหาความหมายทันที นอกจากนี้ ในละครยังมีคาที่ใช้ได้ในการดาเนินชีวติ อีกมากมาย
ข้อที่ 3 การมีความมัน่ ใจ การไม่พดู อะไรเลยเนื่องจากคิดว่าภาษาญี่ปุ่นที่เราพูดผิด คิดว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีที่สุด ต้องลองพูดความรู ้สึก
ของตัวเองออกไปด้วยความมัน่ ใจ ผมก็พดู ออกไปมากมายและก็มีผิดเช่นกัน ดังนั้นจึงคิดว่าทุกคนควรจะบอกความรู ้สึกของ
ตนเองออกไปด้วยความมัน่ ใจ
ริ วเชน

※

สิ่ งที่นามาลงไว้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งจากบทความของผูเ้ ขียน เชิญติดตาม！การแสดงสุ นทรพจน์ในลาดับต่อไป

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
15:00-18:00

►จันทร์ – เสาร์

ภาษาจีน
อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พุธ

ศุกร์

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึ กษาด้านกฎหมาย
028-616-1564

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน

►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง

ยืน่ คาร้องและชาระเงิน

ที่สมาคมนานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

―

028-632-2834

P
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UCIA（2）

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

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

15:00-17:00

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

－4－

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี
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การแสดงสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

