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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)

ตีพมิ พ์
10 ตุลาคม 2561

Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2
หน้ า 3

การรักษาเร่ งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิ น , การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับตรวจสุขภาพ・การตรวจระบบสมอง
งานวัฒนธรรมฤดูใบไม้ร่วงโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ เป็ นต้น หน้ า 4 สถานที่ขี่จกั รยานที่สวนสาธารณะชินริ งโคเอน เมืองอุซึโนมิยะ เป็ นต้น

ห้ องเรียนภาษาญี่ปุ่นสาหรับเด็ก
พอดีเพิง่ จะมาที่ญี่ปุ่น ไม่ทราบว่ามีการสอน
ภาษาญี่ปุ่นให้เด็กก่อนที่จะเข้าเรี ยนไหมคะ

「ห้องเรี ยนฮาบะทาคิ」คือ ห้องเรี ยนที่ช่วยสอน

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และข้อกาหนดการใช้ชีวติ ใน
โรงเรี ยนให้กบั เด็กที่มาจากต่างประเทศ

มีค่ะ「ห้องเรี ยนฮาบะทาคิ」 ค่ะ

「ห้องเรี ยนฮาบะทาคิ」？

②

①

ห้ องเรียนฮาบะทาคิ
□กลุ่มเป้ าหมาย

เด็กที่จะเข้าเรี ยนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอุซึโนมิยะ
แผนประจาปี 2018
□ระยะเวลา และเวลา
ระยะเวลา 2 เดือน เวลา 9:00～12:00（หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดฤดูร้อนและหนาว） ☆วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม
□สถานที่
～วันอังคารที่ 25 ธันวาคม
ศูนย์การศึกษาอุซึโนมิยะ ชั้น 3 (อุซึโนมิยะชิ เทนจิน 1124)
☆วันอังคาร ที่ 8 มกราคม
□รายละเอียด
～วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น การอ่าน เขียนฮิรางานะ ข้อกาหนดการใช้ชีวิตในโรงเรี ยน
□ค่าใช้จ่าย
ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

③
けんちょう

สถานที่ห้องเรียนฮาบะทาคิ ดูได้ จากภาพ
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เชิญสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ ทาง
โทรศัพท์หรือทางเมล

ちゅうおうしょう

たがわ

エヌエチケイ

エヌティティ

やなせしょう

＊＊＊คณะกรรมการการศึกษาเขตอุซึโนมิยะ แผนกการศึกษาของโรงเรี ยน＊＊＊
☎ 028‐632‐2797

あさひちゅう

しやくしょ

✉ u4602@city.utsunomiya.tochigi.jp

うつのみや
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④

การรักษาเร่ งด่ วนในสถานการณ์ ฉุกเฉิน

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

เรียกใช้ รถฉุกเฉิน

１

２

เมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่อไปนี้

โทรศัพท์ แจ้ งให้ ชัดเจนไม่ ตื่นตระหนก

กรุณาแจ้ งสิ่ งต่อไปนี้ เมื่อโทร 119

■

เรี ยกแล้วไม่มีปฏิกริ ยาตอบสนอง (หมดสติ)

■

หายใจติดขัด หน้าซีด เหมือนไม่หายใจ

■

มีอาการชักกระตุกต่อเนื่อง

■

มือเท้าขยับไม่ได้ พูดไม่ได้อย่างกระทันหัน

■

โดนรถชน

■

บาดเจ็บสาหัสจากการตกจากที่สูง

■

เลือดออกมาก

■

เกิดการปวดอย่างฉับพลัน และรุ นแรงของศรี ษะ หน้าอก หรื อท้อง

① 「เกิดเหตุฉุกเฉิ น」
②

่ จุดประสงค์อย่างชัดเจน (ในกรณี ใช้โทรศัพท์มือถือ
แจ้งที่อยู・
ต้องแจ้งชื่อเมืองหรื อเขต)

③

เป็ นใครมีอาการอย่างไร (ปฏิกิริยาการตอบสนองเมื่อถูกเรี ยก
สภาวะของสติ เป็ นต้น)

④

ชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ของผูโ้ ทร

เป็ นต้น

การติดตั้งเครื่ อง AED（เครื่ องมือสาหรับช่วยผูท้ ี่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น）

３

สาหรับช่วยผูท้ ี่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน เพื่อให้หวั ใจกลับมาทางานโดยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้อย่างทันท่วงที
AED เป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์โดยการช็อกด้วยไฟฟ้า
AED ใช้งานได้ง่าย โดยจะมีการสอนการทางานผ่านข้อความเสี ยง

่ ายบริ เวณใจกลางอาคารที่มีคนหนาแน่น
AED ติดตั้งอยูใ่ นที่สาธารณะ สถานีรถไฟ ห้างสรรพสิ นค้า สนามกีฬา เป็ นต้น โดยจะติดตั้งอยูภ
สามารถดูขอ้ มูล เช่น สถานที่ที่ติดตั้ง หรื อเวลาการใช้งานได้จากโฮมเพจของเขต

การช่ วยเหลือค่ าใช้ จ่ายบางส่ วนสาหรับตรวจสุ ขภาพ・การตรวจระบบสมอง
①

ผู้เข้ าประกันสุ ขภาพแห่ งชาติและท้ องถิ่น

▽กลุ่มเป้ าหมาย

②

ผูช้ าระภาษีทอ้ งถิน่ ที่มีอายุ 40～74 ปี

▽จานวนเงินช่วยเหลือ

การตรวจพิเศษ（การตรวจเมตาบอลิซินโดรม

（อ้วนมากไปหรื อไม่））และการตรวจสุ ขภาพ

หรื อพร้อมกับตรวจ

ระบบสมอง ＝16,339 เยน การตรวจสุ ขภาพหรื อระบบสมองเท่านั้น
＝10,000 เยน
▽การสมัคร

โทรศัพท์ล่วงหน้าแจ้ง「ความประสงค์ตอ้ งการความ

ช่วยเหลือในการตรวจสุ ขภาพหรื อการตรวจสมองของประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติเขตอุซึโนมิยะ」ก่อนไปโรงพยาบาล

ผู้เข้ าประกันค่ ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

▽กลุ่มเป้ าหมาย

ผูม้ ีอายุมากกว่า 75 ปี ที่ชาระภาษีทอ้ งถิน่ หรื อประกัน
ค่ารักษาพยาบาลผูส้ ูงอายุ
▽จานวนเงินช่วยเหลือ 10,000 เยน
▽การสมัคร ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่แผนกเงินประกันบานาญ
※แผนกเงินประกันบานาญตามข้อ ① ☏028-632-2316、
แผนกเงินประกันบานาญตามข้อ ②☏028-632-2307
กรุ ณาติดต่อสอบถามตามเบอร์ ดงั กล่าวหรื อตามข้อกาหนดของ
โรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจ

－2－

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ ♫♪
งานวัฒนธรรมฤดูใบไม้ ร่วงโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์

＠

การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ การขายผักสดที่ตดั ใหม่ๆ เทศกาลประจาท้องถิ่นที่
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์แต่ละท้องถิ่น
13 (เสาร์ ) – 14 (อาทิตย์) ตุลาคม
：คิโยฮาราโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏667-5696)
20 (เสาร์ ) – 21 (อาทิตย์) ตุลาคม
：คาวาจิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏671-3201)
26 (ศุกร์ ) – 28 (อาทิตย์) ตุลาคม
： จูโอโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ ター(☏632-6331)
27 (เสาร์ ) – 28 (อาทิตย์) ตุลาคม
：ฮิกาชิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏638-5782)
2 (ศุกร์ ) – 3 (เสาร์ ) พฤศจิกายน
：ชิโนอิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏669-2515)
3 (เสาร์ ) – 4 (อาทิตย์) พฤศจิกายน
：ฮิราอิชิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏660-1964)
โยโคคาวาโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏656-6452)、ชิโรยามะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏652-4794)
โทมิยะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏665-1663)、ซุกาตะกาวะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏658-1594)
คามิคาวาจิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏674-3131)
3 (เสาร์ ) – 5 (จันทร์ ) พฤศจิกายน เฉพาะช่วงเช้า：มินามิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏645-0006)
8 (พฤหัส) – 11 (อาทิตย์) พฤศจิกายน
：โทโยซาโตะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏660-2340)
10 (เสาร์ ) – 11 (อาทิตย์) พฤศจิกายน
：คุนิโมโตะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ (☏665-2942)



ห้ องเรียนอาหารญีป่ ุน

เทศกาลอุซิโนมิยะโจชิ



\
＠
☏

วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 10:00～13:00

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 10:00～15:00

ร่ วมแลกเปลี่ยนพร้อมกับการทาอาหารญีป่ ุ่ นประจาบ้าน！
・การแต่งกายยุคโบราณใน 「ขบวนแห่ ชาซังเงียวเรทซึ 」時代
สมัครก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน
・การออกร้านจาลอง
・การแสดงศิลปะดั้งเดิมต่างๆ
สมาชิก30 คน (ตามลาดับการลงทะเบียน)
ฟรี
700 เยน (ค่าวัตถุดิบ)
￥
อุซึโนมิยะ โจชิโคเอน (ฮงมารู โจ 1-15)
ห้องทาอาหาร ชิโซโกโคมิวนิตีเซ็นเตอร์
＠
สานักงานประชาคม「โยมิงะเอเระ! อุซโึ นมิยะโจ」
(อาเกโบโนะโจ7-1)
028-632-2989
じ だい

☏

เทศกาลเกีย๊ วซ่ าอุซึโนมิยะ


วันเสาร์ ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน



10:00～16:00
「เมืองแห่ งเกี๊ยวซ่ า」เทศกาลเกี๊ยวซ่ าอุซึโนมิยะ

\
＠
☏

เชิญลองชิมเกี๊ยวซ่าประเภทต่าง ๆ♪
1 จาน (มี 3 อัน) ราคา 100 เยน
อุซึโนมิยะโจชิโคเอน (ฮงมารู โจ 1-15)
คณะกรรมการการจัดงานเทศกาลเกี๊ยวซ่าอุซึโนมิยะ

สมาคมนานาชาติเขตอุซโึ นมิยะ 028-616-1870

โคคุไซโคริวซาลอน♪


เชิญแต่งกายชุดฮาโลวีน
มาร่ วมงานกันนะคะ!

ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16:00 ～18:00
วันที่ 27 ตุลาคม เทศกาลพิเศษฮาโลวีน



ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน

\

ฟรี

＠
☏

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

028-632-2445
－3－

028-616-1563

สถานทีข่ จี่ กั รยานทีส่ วนสาธารณะชินริงโคเอน เมืองอุซึโนมิยะ
ถ้าพูดถึงฤดูใบไม้ร่วง ก็ตอ้ งเป็ นกีฬาฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งปี นี้ก็ มีการจัดการแข่งขันจักรยาน「2018 เจแปนคัพไซ
คุรุโรโดะเรซุ」เป็ นการแข่งขันที่สามารถมองเห็นนักกีฬาระดับโลก
วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 10：00～ สถานที่จดั งาน อุซึโนมิยะชิรินโคเอน

เชิญ เช่าจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างสนุกจากที่นี่
＜อุซึโนมิยะชิ ไซคลิ่ง เทอร์ มินอล＞

่ อุซึโนมิยะชิ ฟุคุโอคะมาจิ 1074-1
ที่อยู：
โทร：028-652-4497
ค่าใช้บริ การ：【1 ที่นงั่ 】310 เยน（นักเรี ยนมัธยมปลายขึ้นไป）150 เยน（ต่ากว่านักเรี ยนมัธยมต้น）/ 2 ชัว่ โมง
【2 ที่นงั่ 】310 เยน（นักเรี ยนมัธยมปลายขึ้นไป）150 เยน（ต่ากว่านักเรี ยนมัธยมต้น）/ 1 ชัว่ โมง

เวลาการใช้บริ การ：เมษายน – ตุลาคม

9:00～16:30

พฤศจิกายน – มีนาคม
※

9:00～16:00

การจาหน่ายบัตร จาหน่ายถึงก่อนหมดเวลาการใช้บริ การ 30 นาที

นัง่ เล่น หรื อพักผ่อนหย่อนใจ ในสนามหญ้าที่กว้างใหญ่
โดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะสวยงามเป็ นพิเศษ ต้องลองมาเที่ยวกันให้ได้นะครับ

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

ภาษาจีน
อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

14:00-17:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

―

-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึ กษาทางกฏหมาย
-616-1564

15:00-17:00

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

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

►จันทร์ – เสาร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
(UCIA) http://www.ucia.or.jp
และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี

