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การเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่ มีนาคม 2011 ก็ผา่ นมาเป็ นเวลา 7 ปี แล้วนะคะ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวใหญ่แล้ว
เกิดพลัดหลงกับครอบครัวหรื อเพือ่ นคงจะเป็ นห่วงนะคะ ดังนั้นการเตรี ยมตัวไว้จึงเป็ นสิ่ งสาคัญเพราะภัยพิบตั ิจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ กไ็ ด้
さいがい
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わ
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災害はいつ起こるか分からないから、準備をしておくことが大切だよ。

การจัดเตรียมสิ่ งของทีต่ ้ องนาไปเมื่อเกิดภัยพิบัติ（รายกายสิ่ งของทีต่ ้ องนาไป）
□ ไฟฉาย

□ วิทยุแบบพกพา

□

□ น้ าดื่ม

อาหารฉุกเฉิน

□ ยา
I

□ ของมีค่า（เงินสด บัตรเอทีเอ็ม หนังสื อเดินทาง บัตรไซริ ว บัตรประกันสุ ขภาพ เป็ นต้น）
□ เสื้ อผ้า・ชุดชั้นใน

□ หมวกกันน็อค

□ ผ้าขนหนู

□ ถุงมือ เป็ นต้น

การพูดนัดหมายกับครอบครัวหรือเพือ่ น
※สถานที่อพยพ…สถานที่ที่จะหลบหนี เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ สถานที่อาศัยอยูช่ วั่ คราว

P

สถานที่อพยพ・สถานที่นัดพบ

I

ลองเดินไปยังสถานที่อพยพเพื่อตรวจสอบสถานที่อพยพ กาหนดจุดนัดพบกับครอบครัวหรื อเพื่อน
การติดต่ อสื่อสาร
กาหนดการติดต่อไว้ 2 ช่องทาง หากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์มือถือได้（การเขียนข้อความไว้ที่บา้ น ，SNS เป็ นต้น）
การฝากข้ อความเมื่อไม่ สามารถติดต่ อกันทางโทรศัพท์ หรือพลัดหลงกับครอบครัวหรือเพือ่ น
◆หมายเลขฝากข้อความเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ「171」
U

เมื่อทาการบันทึกเสี ยงข้อความเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ ครอบครัวหรื อเพื่อนจะสามารถรับฟังข้อความนั้นได้
การบันทึกเสี ยง ①โทรหมายเลข 171 ② กด「1」และหมายเลขโทรศัพท์บา้ น ③ กด「1#」 ④ พูดข้อความ ⑤ กด「9#」
ฟังเสี ยงบันทึก ① โทรหมายเลข 171 ② กด「2」และหมายเลขโทรศัพท์บา้ น ③ กด「1#」 ④ ฟัง ⑤ กด「9#」
◆บริ การฝากข้อความเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
หากใส่ขอ้ ความผ่านทางอินเตอร์ เน็ตเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ ครอบครัวหรื อเพื่อนจะสามารถดูขอ้ ความนั้นได้
ฝากข้อความทางอินเตอร์เน็ต URL: https://www.web171.jp

เรียนรู้ การใช้ สถานที่อพยพ
I

สถานที่ที่แคบ เช่น โรงยิมของโรงเรี ยนประถม การรักษากฎและมารยาทเป็ นสิ่ งที่สาคัญเนื่ องจากต้องพักอาศัยอยูก่ บั คนที่ไม่รู้จกั หากมี
ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่เข้าใจ หรื อสิ่ งของที่ไม่สามารถรับประทานได้เนื่ องจากเหตุผลทางศาสนา ต้องการสถานที่สวดมนต์ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์
อพยพ

เข้ าร่ วมฝึ กซ้ อมการป้ องกันภัยพิบัติ

－1－
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ทุกเขตภูมิภาคจะมีการฝึ กซ้อมการป้ องกันภัยพิบตั ิ ควรจะเข้าร่ วมฝึ กซ้อมการป้ องกันภัยพิบตั ิ เพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทาอย่างไรบ้างเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
เข้าร่ วมเทศกาลที่จดั ขึ้นในเขต เพื่อทักทายทาความรู ้ จกั กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้
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สารบัญ หน้า 2 สภาชุมชน , การคืนภาษี
หน้า 3 ห้องเรี ยนภาษาญี่ปนสานสั
ุ่
มพันธ์วนั หยุดฤดูใบไม้ผลิ , เทศกาลซากุระอุซึโนมิยะโจ
หน้า 4 การแสดงสุนทรพจน์ของชาวต่างชาติ , การบริ การล่ามอาสาสมัคร เป็ นต้น

สภาชุมชน คือกลุ่มที่สร้างขึ้นโดยผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชน เพือ่ สร้างชุมชนให้น่าอยูอ่ าศัย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การป้ องกันอาชญากรรม หรื อภัยพิบตั ิ
เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ การช่วยเหลือกันของเพือ่ นบ้านใกล้เคียงเป็ นสิ่ งสาคัญ

กิจกรรมของสภาชุมชน
◇ กิจกรรมสร้ างชุ มชนให้ น่าอยู่
▽
◇

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย・ความมัน่ คง
▽

◇

การจัดการหรื อการติดตั้งแสงไฟเพือ่ ป้ องกันอาชญากรรม การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย
การขับขี่อย่างปลอดภัย กิจกรรมการการป้ องกันอาชญากรรม・ภัยพิบตั ิ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
▽

◇

การจัดการที่ทิ้งขยะ การทาความสะอาดสวนสาธารณะหรื อถนน การจัดการสถานที่ประชุมของชุมชน

การจัดส่ งข่าวสารในชุมชุนโดยใช้ เอกสารเวียน การออกนิตยสารข่าวสารชุมชน

กิจกรรมการแลกเปลีย่ น・การดืม่ กินกระชับมิตร (เพือ่ เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่ างเพือ่ นบ้ าน)
▽

การแข่งขันกีฬา เทศกาลฤดูร้อน เป็ นต้น

การเข้าร่ วมสภาชุมชน กรุ ณา
สอบถามผูบ้ ริ หารสภาชุมชนใกล้
บ้าน หากไม่ทราบกรุ ณาสอบถาม
ที่ สมาคมสภาเขต（ที่วา่ การอาเภอ
ชั้น 10）
☏028-632-2289

การขอคืนภาษี（การกาหนดจานวนเงินภาษี）
ภาษีเงินได้
เป็ นภาษี จากรายได้สุทธิ (รายรับ) ที่ได้รับภายใน 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
การคืนภาษี
ผูท้ ี่มีรายได้ จะมีการคานวณภาษีเงินได้จากรายได้ในเวลา 1 ปี โดยนาไปยืน่ แสดงที่กรรมสรรพากรในปี ถัดไปแล้วจึงกาหนดภาษีรายได้ที่ตอ้ งชาระ
ต่อจากนั้น ทาการชาระภาษี หรื อหากมีการชาระเกินก็ดาเนินขั้นตอนการคืนเงินภาษี ซึ่งสิ่ งเหล่านี้คือการคืนภาษี
ผูท้ ี่มีรายได้เฉพาะเงินเดือน บริ ษทั จะมีการปรับสิ้นปี จึงไม่ตอ้ งขอคืนภาษี
อย่างไรก็ตาม กรุ ณาขอคืนภาษีหากมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1． บริ ษทั ไม่มีการปรับสิ้ นปี
2． ทางาน 2 บริ ษทั ขึ้นไปภายใน 1 ปี
3． มีสมาชิ กในครอบครัวเพิ่มขึ้น
4． มีการส่ งเงินให้ครอบครัวในต่างประเทศ
5． ผูเ้ ข้าประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
6． ชาระเงินที่โรงพยาบาลเป็ นจานวนมาก （มากกว่า 1 แสนเยนภายใน 1 ปี เป็ นต้น）

สิ่ งทีต่ ้องการในการขอคืนภาษี
อาจมีสิ่งอื่นที่ตอ้ งการขึ้นอยูก่ บั รายละเอียดในการยืน่ กรุ ณาตรวจสอบที่กรมสรรพากร
1． แบบยืน
่ ขอคืนภาษี（มีที่กรมสรรพากร）

ติดต่อสอบถาม：กรมสรรพากรอุซึโนมิยะ

2． สิ่ งยืนยันรายรับ（หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรื อการชาระเงิน）

☏ 028-621-2151

3． เอกสารยืนยันตัวตน（เช่น ไซริ วการ์ ด）
・บัตรมายนัมเบอร์ หรื อสิ่ งที่แสดงมาย

นัมเบอร์
4． ตราประทับอิงคัง เป็ นต้น

（เป็ นเครื่ องตอบรับอัตโนมัติ

การขอคืนภาษี」）

－2－

กรุ ณากดหมายเลข 0「ปรึ กษา
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เข้ าร่ วมกิจกรรมกับสภาชุ มชนกันเถอะ！
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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ห้ องเรียนภาษาญี่ปุ่น สานสัมพันธ์ วนั หยุดฤดูใบไม้ ผลิ
วันที่


￥

การ
สมัคร
＠
☏

26 (จ.)・27 (อ.)・28 (พ.)・29 (พฤ.)・30 (ศ.) มีนาคม
2 (จ.)・3 (อ.)・4 (พ.)・5 (พฤ.)・6 (ศ.) เมษายน
10：00～12：00 （ทั้งหมด 10 ครั้ง）
ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นสาหรับเด็ก (ถึงมัธยมต้น) ที่มีรากฐานจากต่างประเทศ ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
กรุ ณาส่ งเมล・แฟกซ์・โทรศัพท์ แจ้ง「ชื่อนักเรี ยน」・「ที่อยู่」・「เบอร์ โทรผูป้ กครอง」・「ชื่อโรงเรี ยน」・「ชั้นปี 」・「สัญชาติ 」・
「จานวนปี ที่ อาศัยอยู่ในญี่ ปุ่น」 มาที่ UCIA（สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิ ยะ ）
ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1・2 อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์ ชั้น 6
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870
FAX: 028-616-1871
✉: ucia@ucia.or.jp

เทศกาลศิลปิ น

เทศกาลซากุระอุซึโนมิยะโจ

ข้างถนนอุซึโนมิยะ♪


วันเสาร์ ที่ 17・วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม



11：00 ～17：00



＠

・ละครใบ้และศิลปะบอลลูนโดยศิลปิ นข้างถนน เป็ นต้น

การออกร้านอาหารและเครื่ องดื่ม
・กรุ ณาดูรายละเอียดจากโฮมเพจ



http://www.utsunomiyadaidougei.com/
・โอริ องสแควร์

＠

・ลานดาดฟ้ า ชั้น

6 ห้างสรรพสิ นค้าโทบุอุซึโนมิยะ

☏

สานักงานคณะกรรมการการจัดเทศกาล
ศิลปิ นข้างถนนอุซึโนมิยะ 028-634-1722

กิจกรรมการเล่านิทานภาพ

ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00



วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม

24 มี.ค.

การทบทวนชีวติ ภายใน 1 ปี



รับฟังการเล่านิทานภาพโดย โอฮานาชิโพะเกตโตะอิซุมิ (กลุ่ม

28 เม.ย.

ปฐมนิเทศ

￥

กิจกรรมสานสัมพันธ์กบั เพือ่ นนานาชาติ
ฟรี

＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

☏

028-616-1563



สมาคมพลเมือง
「โยมิงะเอะเระ！อุซึโนมิยะโจ」
028-632-2989

โคคุไซโคริวซาลอน♪


สวนสาธารณะอุซึโนมิยะโจชิ
(ฮงมารู โจ 1 -15)

・โอริ องโดริ

☏

วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 10：00～15：00
（เลื่อนการจัด หากมีสภาพอากาศไม่ดี）
・การแสดงดนตรี บนเวที
・บูธนิ ทรรศการและร้านค้า เป็ นต้น

14：00 ～14：30

อาสาสมัคร)
＠

อุซึโนมิยะชิมินพลาซ่า (บาบะโดโอริ 4โจเมะ 1-1)

☏

พิพิธภัณฑ์ โยเซอิ
028-616-1573
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪

ดิฉนั ชื่อ คุโระคาวะ ซุเตซี มาจากแคนาดาเมื่อ 14 ปี ที่แล้ว
ตอนมาครั้งแรก ดิฉนั พูดได้แค่คาทักทายและตัวเลข จึงได้เข้าเรี ยนภาษาญี่ปนที
ุ่ ่ UCIA จนสามารถเข้าร่ วมการกล่าวสุ นทรพจน์ในครั้งนี้ ได้
หลังจากมาอยูท่ ี่อุซึโนมิยะได้ 1 เดือน ก็เข้าร่ วมกิจกรรมกับ 「สมาคมการสานสัมพันธ์วฒั นธรรมญี่ปนุ่ 」 ของ UCIA ได้ทดลองประสบการณ์
ต่างๆ เช่นการจัดดอกไม้ และการใส่กิโมโน และยังได้พบกับเพื่อนรักในเวลานั้นด้วย
ในห้องเรี ยนภาษาญี่ปนสนุ
ุ่ กมากค่ะ ได้พดู คุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรื่ องราวต่างๆ กับเพื่อนนานาประเทศ ได้พดู คุยทั้งเรื่ องที่เป็ นกังวลและ
เรื่ องราวที่สนุกสนานของแต่ละคน
ดิฉนั ได้มีโอกาสแนะนาประเทศของดิฉนั โดยเป็ นผูบ้ รรยายในห้องเรี ยนการเรี ยนรู ้เพื่อทาความเข้าใจระหว่างประเทศที่ UCIA ได้เข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บสตอร์เบอร์ รี่ ทัศนศึกษาศูนย์การป้ องกันภัยพิบตั ิ เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี้ มีผเู ้ ข้าร่ วมที่เป็ นทั้งชาวต่างชาติ และชาวญี่ปนซึ
ุ่ ่ ง
ใครๆก็สามารถเข้าร่ วมได้ ดังนั้นจึงได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆ มากมาย
จากกิจกรรมดังที่กล่าวมานี้ UCIA ทาให้ดิฉนั ได้มีสงั คมและได้พบปะกับผูค้ นที่หลากหลาย
คุโระคาวะ ซุเตซี

※สิ่ งที่นามาลงไว้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งจากบทความของผูเ้ ขียน เชิญติดตาม！การแสดงสุ นทรพจน์ในลาดับต่อไป！

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์
15:00-18:00

9:00-12:00

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึ กษาทางกฏหมาย
028-616-1564

14:00-17:00

15:00-17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

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

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

―

028-632-2834

P
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การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของฉันกับท้องถิ่น

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

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี
－4－
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การแสดงสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี （5）

