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タイ語

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

Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp
อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชัน 5

สารบัญ

หน้ า 2
หน้ า 4

หน้ า 3

ระบบบัตรหมายเลขประจําตัว เทศกาลโอตารียา（งานเทศกาลโทจิก1ิ 00 รายการ ）
เกียวกับศาลเจ้ าฟุตาวาระ อุซึโนมิยะ

ฉบับที135ตีพมิ
พ์
10ธันวาคม2561

มาดูพ ระอาทิตย์ ขนที
ึ อุซึโนมิยะ ทาวเวอร์

ทราบไหมว่าค่าแรงขันตําเท่าไหร่ ？！
ั พนักงานทีทํางานในบริ ษทั ）จะมีการกําหนดเงินไว้นอ้ ย
＊ค่าแรงขันตํา（ระบบ）…ค่าแรงขันตําของประเทศ（เงินทีต้องจ่ายให้กบ

ในส่ วนของบริ ษทั ถ้าหากบริ ษทั จ่ายเงินค่าแรงน้อยกว่า

ค่าแรงขันตําทีกําหนดไว้ จะต้ องจ่ายให้ ตามทีกําหนด
〜ไม่กีวันต่อมา 〜

ตอนเดือน
10
ทีผ่านมาได้มีการประกาศเงินค่าแรงขันตําของจังห
วัดโทจิกิ คือ ชัวโมงจะได้ 826 เยน

ทีบริ ษทั「มีสาํ นักงานใหญ่อยูท่ ีจังหวัดฟุกชุ ิมะ ทีฟุกชุ ิมะมีค่าแรงขันตํา
772 เยน ก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร」บอกไว้อย่างนันละ

ถ้าอย่างนันก็แปลกละ
เพราะทํางานทีไหนก็ควรทีจะได้ค่าแรงขั
นตําของเขตทีทํางานนะ

เยน？ฉันทํางานทีบริ ษทั ในจังหวัดโทจิกิ

826

ได้ชวโมงละ
ั
800 เยน
งันก็แปลกนะ
ควรจะลองถามทีบริ ษทั ดูนะ

อ้าวเหรอ ถ้าเป็ นอย่างนัน แล้วควรจะไปปรึ กษา ใคร หรื อทีไหนดีละ？
②

①

〜สถานทีสามารถปรึ กษาเกียวกับปั ญหาแรงงาน〜
【สํ านักงานแรงงานโทจิกิ

แผนกปรึกษาแรงงานชาวต่ างชาติ】

【หมายเลขโทรศัพ ท์ ทีให้ คาํ ปรึ กษากับคนงานต่ างชาติ】

สถานที อําเภออุซึโนมิยะ ตําบลอะเกโบโนะ 1−4

ภาษา

ภาษา

ภาษอังกฤษ

วัน
เวลา
โทร

ภาษาอังกฤษ สเปน โปรตุเกส
วันจันทร์ วันศุกร์

วัน

ภาษาจีน
ภาษาโปรตุเกส

13：00〜16：30

ภาษาสเปน

10：00
〜15：00

อังคาร・พฤหัส・ศุกร์

（12：00

0570-001702
0570-001703
0570-001704

〜13：00 ยกเว้ น）

ภาษาทาโคโรน

อังคาร・พุธ

0570-001705

ภาษาเวียดนาม

พุธ・ศุกร์

0570-001706

ขอบคุณมากนะทีบอกฉัน
ทีบริ ษทั ก็จ่ายเพิมในส่ วนทีต้อง
จ่าย
ไม่เป็ นไรหรอก
ถ้าทุกคนทํางานแล้วมีปัญหา
้

หมายเลขโทรศัพท์
0570-001701

จันทร์〜ศุกร์

8：45〜12：00

028-634-9115

เวลา

ประเภทของงานก็ทาํ ให้การจ่ายค่าแรงขันตําต่างกัน
ถ้าต้องการทราบรายละเอียดก็สามารถทีจะอ่านทีบาร์
โคสทีด้านล่างทางซ้ายมือได้นะ
ลองค้นหาข้อมูล
「กระทรวงสาธารณสุ ขแรงงานและสวัสดิการค่าแ
④

⑤
1

ข่ าวสารในชีวิตประจําวัน

ทําบัตรหมายเลขประจําตัวกันเถอะ！

ระบบบัตรหมายเลขประจําตัวจะทําให้ คุณสามารถทีจะใช้ ชีวติ ได้ สะดวกสบายมากขึน！
บัตรหมายเลขประจําตัว จะเหมือน
บัตรประจําตัวประชาชนญีปุ่ น และหนังสื อเดินทาง
และสามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงตัวตนได้ดว้ ย

ถ้ามีบตั รหมายเลขประจําตัว ก็สามารถทีจะออก ใบทะเบียนบ้านก๊อปปี
ใบรับรองการลงทะเบียนตราประทับ การเรี ยกเก็บภาษี・ใบรับรองรายได้
（เอกสารในการรับรองรายได้）ทีร้านสะดวกซื อได้

ต่อจากนีไปทางรัฐบาลได้คิดไว้วา่
จะให้บตั รหมายเลขประจําตัวใช้ได้ในหลายๆด้าน

ในอนาคต
สามารถทีจะรับบริการในด้านต่างๆได้มากขึน

○

ใช้แทนบัตรประกันสุ ขภาพ（กําหนดการประมาณปี 2020）

○

สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงตัวตนคุณเองได้ในกีฬาโอลิมปิ กกรุ งโตเกียว·เกมพาราลิมปิ ก

○

สามารถใช้เป็ นหลักฐานยืนยันตัวเองได้จากการทําธุรกรรมของธนาคารในการใช้ internet

banking

ขันตอนต่างๆหรื อรายละเอียดสามารถ ติดต่อสอบถามได้ทีแผนก ประชากร

 028‑632‑5266

เทศกาล โอตะ รี ยะ
〜เป็ นงานเทศกาลทีคุน
้ เคยกันอีกประเภท 1〜

วันที 15 ธันวาคมและวันที 15 มกราคม ซึ งเทศกาลนีปี หนึงจะจัดอยู่
ครังทีศาลเจ้าผุตาวาระ
ในเดือนธันวาคม「เทศกาลโอตะรี ยะ」
ในเดือนมกราคม
「เทศกาลโอตาริ ยะ」ซึ งการเขียนแบบไหนก็จะเรี ยกเหมือนกันคือ
「เทศกาลโอตาริ ยะ」
ในเดือนมกราคม จะเอาป้ายทีวัดให้เป็ นเครื องรางป้องกันภัย หรื อ
ดารุ มะเป็ นต้น โดยการนําไปเผา
เป็ นเทศกาลทีมีการจัดในช่วงวันสิ นปี ใหม่ในช่วงทีเผา หากเราเข้าไปรมควัน
จะทําให้ครอบครัวมีความสุ ขและสุขภาพแข็งแรงยังเล่ากันว่าเป็ นการป้องกันไ
ฟไหม้ทีดีอีกด้วย จึงทําให้มีคนเข้ามาเยียมชมกันเยอะมาก

▽ กําหนดเวลา
‐

10:00~19:00

การยกขึน

（เป็ นกิจกรรมทีทําเพือเผาของประดับทีเป็ นมงคล）
‐16:30 เริ มเทศกาล（ออกจากศาลเจ้า）
‐17:00

เดินขบวน(ชิโมโนมิยะ・เดงกากึไมโบวโนะ)（การเต้นรํา

เป็ นต้น）
‐17:30 เดินแห่รอบเมือง（เดินรอบๆในตัวเมือง）
‐19:00 เทศกาลการเกิดใหม่（แห่เพือเดินกลับศาลเจ้า）
▽ สถานที ศาลเจ้าฟุตาวาระอุซึโนมิยะ (บาบะโดรี 1-1-1)
☏028-622-5271
2

กิจกรรมทีน่ าสนใจ ♫♪

มาดูพระอาทิตย์ ขนที
ึ อุซึโนมิยะ ทาวเวอร์ กนั ！



1มกราคม (อังคาร・วันหยุดราชการ)6：00〜7:15



สมัคร

มาดูพระอาทิตย์ขึนที อุซึโนมิยะ ทาวเวอร์
・ส่ งไปรษณี ยบัตรแบบไป กลับ ในการเข้าร่ วมกิจกรรมโดยเขียนชือกิจกรรม（「มาดูพระอาทิตย์ขึนที อุซึโนมิยะ ทาวเวอร์」）
่ เบอร์โทรศัพท์・จํานวนคน
เขียนชือของผูท้ ีต้องการเข้าร่ วมทังหมด・เขียนคําอ่านฮิราคานะ・ระหัสไปรษณี ย・
์ ทีอยู・
่ ชือ สกุล แล้วส่ งมาที 〒320-0027 อําเภออุซึโนมิยะ5-1-1
และเขียนรายละเอียดของผูเ้ ป็ ตวั แทนโดยระบุ ระหัสไปรษณี ย・
์ ทีอยู・
สํานักงานดูแลสวนฮาจิมงั ยามะ

・ส่ งได้ถึงวันที ธันวาคมนี
・ไปรษณี ยบัตร 1แผ่น เขียนสมัครได้ 5 คน บุคคลคนเดียวกันไม่สามารถทีจะสมัครได้หลายครัง
คุณสมบัติ บุคคลทีอาศัยอยูใ่ นอําเภออุซึโนมิยะ
จํานวน จับฉลาก 80 คน
＠

ฮาจิมงั ยามะโควเอนอุซึโนมิยะทาววเวอร์เทนโปะได
028‑624‑0642

อุซึโนมิยะฮาสึ อิจิ

ห้ องสมุดมินามิ คอนเสิ ร์ตวันคริสต์ มาส ♪




วันอาทิคย์ที 16 ธันวาคม【ช่วงที 1】10:00〜12:00



วันพฤหัสที 11มกราคม

【ช่วงที 2】13:30〜15:30



มีการออกร้ านมากมาย

มีการจัดแสดงคริ สต์มาสด้วยเสี ยงเพลงของ เปี ยโน ไวโอลิน

10:00〜22:00

ดารุ มะ ถัวปลา คีบุนะ เป็ นต้ น จะมีคนซื อเครื องประดับ

และโซปราโน♪

ทีเป็ นมงคล เพือต้ อนรับปี ใหม่ อย่ างครึกครื น

จํานวน

300 ท่าน แรก (ไม่จะป็ นต้องส่งใบสมัคร)

＠

ห้องสมุดเทศบาลมินามิ ซังซังคุโรสึ ฮอลล์

＠

ถนนคามิคาวาระ (อําเภออุซโึ นมิยะ โอโดรี ซอย1 )

☏

ศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นสิ งแวดล้อม

☏

สมาคมสหกรณ์พาณิ ชย์จงั หวัดโทจิกิ

028‑655‑6030

028‑627‑5011

การแข่ งขันกันทําโมจิในวันปี ใหม่

โคคุไซโคริวซาลอน♪




￥
＠
☏



ทุกวันเสาร์ที 4 ของเดือน 16:00 〜18:00
ธันวาคม งานพิเศษคริ สต์มาส
（เดือน 12 เฉพาะเสาร์ที เท่านัน）
มกราคม แนะนําการละเล่นของญีปุ่ นสมัยก่อน
กิจกรรมแลกเปลียนความสัมพันธ์
กับเพือนนานาชาติ♪
ฟรี

วันจันทร์ที มกราคม
11：30〜13：00



สามารถทดลองทําโมจิได้ดว้ ย
สําหรับ 100 ท่านทีมาถึงก่อน หมดแล้วหมดเลย

คุณสมบัติ บุคลทีอาศัย เรี ยน ทํางาน นอําเภออุซูโนมิยะ
100 เยน（ค่าวัสดุ）
￥

กิจกรรมแลกเปลียนความสัมพันธ์

＠

ศูนย์กิจกรรมเยาวชน(ทางทิศตะวันออกของห้างทราย)

028‑616‑1563

☏

028‑663‑3155

3

เกียวกับศาลเข้ าฟุตาวาระอุซึโนมิยะ
ตามทีได้ แนะนําไปแล้วทีหน้ า
ในเดือนธันวาคมจะมีการจัดงานเทศกาล
ศาลเจ้ าฟุตาวาระ อําเภออุซึโนมิยะ ลองมาสั มผัสวัฒ นธรรมของญีปุ่ นกันเถอะ

หน้าวัด

การมองเห็นโทริ จากหน้าถนนใหญ่

ศาลเจ้าอุซึโนะมิยะ

ฟุตะอะระยะมะ

โอตารียะ

มีประวัตอันเก่าแก่มาก

เป็ นศาลเจ้าทีก่อตังขึนเมือ

และอําเภออุซึโนะมิยะก็ได้พฒั นาขึนรอบศาลเจ้า นันเมือมีการจัดงานเทศกาล

1600

ปี ก่อน

ส่ วนใหญ่จะจัดทีศาลเจ้าฟุตาอระยะมะเป็ นหลัก

เช่นงาน สี นปี งานชิจิโกซัง อีกทังยังคนในพืนทีก็มกั จะมาเยียมเยียนทีศาลเจ้าแก่งนีเยอะมาก

่ อุซึโนมิยะบะบะโดรี 1‑1‑1
ทีอยู：

http://futaarayamajinja.jp/

Tel：028-622-5271

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การให้ คาํ ปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน

ＵＩＰ
028‑616‑1564

ทีว่าการอําเภอ028‑6

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00‑18:00

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00‑12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที

―

―

(เฉพาะเวลาทําการ) 14:00‑17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที

พฤหัสที

32‑2834

ปรึ กษาทางกฏหมาย
028‑616‑1564

15:00‑17:00

วันจันทร์ที 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึ คิ
4

ผูท้ ีมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลื
อในการติดต่อสื อสารและในส่ วนขอ
งสถาบัน(อําเภอ , ตม. เป็ นต้น)
ทีต้องการให้ล่ามติดตามไปด้วย
►จันทร์ – เสาร์ 8:30-19:00
►1 ครัง (2 ชัวโมง) 2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคําร้อง
ยืนคําร้องและชําระเงินทีสมาคมนานา
ชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น
ภาษาญีปุ่ นแบบง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・
โปรตุเกส・ไทย・เวียดนาม
ในโฮมเพจของ
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
http://www.ucia.or.jp
(UCIA)
และสามารถอ่าน
โอ้ย！

