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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

ฉบับที่139
ตีพมิ พ์
10 เมษายน 2562

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 การตรวจสุขภาพเป็ นกลุ่ม เป็ นต้น
หน้ า 3 เทศกาลค็อกเทลอุซึโนมิยะ 2019 , โคโดโมะเฟสตาอินบุงคะโนะโมริ เป็ นต้น
หน้ า 4 ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่น , การให้คาปรึ กษาแก่ชาวต่างชาติ เป็ นต้น

โกลเด้ นวีคของปี นีเ้ ป็ นปี ที่พเิ ศษ!!
ช่วงโกลเด้นวีคในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงจักรพรรดิ วันหยุดเลยเหมือน
จะมีเพิม่ มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ

อย่างงั้นเหรอคะ แต่ปฏิทินของฉันไม่หยุด
ทาไมเป็ นยังงั้นล่ะคะ？

โกลเด้นวีคปี นี้เป็ นปี ที่พเิ ศษ เดี๋ยวเรามาเช็ค
ดูกนั นะครับ

คนที่ได้หยุด 10 วันก็เหมือนจะมีนะ
ครับ

②

①

โกลเด้นวีค ปี 2019♪
27①
เม.ย. (ส)
28 เม.ย. (อา)
29 เม.ย. (จ・วันหยุด)
30 เม.ย. (อ)

1 พ.ค. (จ・วันหยุด)
2 พ.ค. (พฤ・วันหยุด)
3 พ.ค. (ศ・วันหยุด)
4 พ.ค. (ส・วันหยุด)
5 พ.ค. (อา・วันหยุด)
6 พ.ค. (จ)

วันที่ 1 พฤษภาคม จะมีการเปลี่ยนปี
รัชสมัยใหม่จาก「เฮเซ」เป็ น「เรอิ
วา」

โชวะโนฮิ
ให้เป็ นวันหยุดเนื่องจากคัน่ กลางระหว่างวันหยุด
การเสด็จขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิพระองค์ใหม่

ในปี นี้จะมีวนั หยุดเป็ นพิเศษ ตั้งแต่
วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม

ให้เป็ นวันหยุดเนื่องจากคัน่ กลางระหว่างวันหยุด

เคนโบคิเนงบิ
มิโดริ โนะฮิ
โคะโดโมะโนะฮิ
ชดเชยวันหยุด

วันหยุดนักขัตฤกษ์พิเศษอื่นๆในปี นี้
22 ต.ค. (อ・วันหยุด)・・・วันพระราชพิธีการประกาศการเสด็จขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปนต่
ุ่ อทัว่ โลก
โปรดตรวจสอบวันทาการของธนาคารและ
โรงพยาบาลในช่วงโกลเด้นวีค
ที่วา่ การอาเภอโดยปกติจะปิ ดทาการแต่อาจจะมี
แตกต่างขึ้นอยูก่ บั สถานที่ กรุ ณาตรวจสอบรายละเอียด
ดูอีกครั้ง

นอกจากนี้ วันทิ่ 23 ธ.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระจักรพรรดิ์องค์ปัจจุบนั จะเปลี่ยนเป็ นวัน
ทางาน โดยตั้งแต่ปี 2020 เป็ นต้นไป วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิ์จะตรงกับวันที่
23 กุมภาพันธ์ซ่ ึงจะกลายเป็ นวันหยุดราชการ
④
1

③

⑤

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

การตรวจสุ ขภาพเป็ นกลุ่ม เริ่มสมัครได้ต้งั แต่ เมษายน

สามารถสมัครเข้ารับการตรวจร่ างกายเป็ นกลุ่ม (การตรวจสุ ขภาพ) ได้ทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งการสมัครทางอินเทอร์เน็ตจะเป็ นการ
สะดวกเนื่องจากสามารถเข้าไปจองได้ทุกเวลา
รายละเอียดวิธีการสมัคร สถานที่สมัคร วันตรวจ และอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้จาก 「เคงโคซึคุริโนะชิโอริ 」และข่าวสารอุซึโนมิยะประจาเดือน
เมษายนหรื อทางโฮมเพจของเขต เป็ นต้น
วิธีการสมัคร
◇ การสมัครทางโทรศัพท์
ศูนย์จองการตรวจสุขภาพของเขต ☏ 028-611-1311
∇ วันเวลา 8：30～17：15（หยุดวันเสาร์・อาทิตย์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันหยุดสิ้ นปี และปี ใหม่）
◇ การสมัครทางอินเทอร์ เน็ต
ระบบจองการตรวจสุขภาพ
∇ สมัครได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
∇ https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/kenshin/
1004397.html

※

ข้ อควรระวังในการสมัคร
บัตรการตรวจสุ ขภาพ จะส่ งให้ในปลายเดือนเมษายน
∇ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการตรวจสุ ขภาพรายบุคคล กรุ ณาติดต่อโดยตรงกับสถาบันทางการแพทย์
ติดต่อสอบถาม แผนกส่ งเสริ มสุ ขภาพ ☏ 028-626-1129

※ ∇

สามารถใช้ บัตรมายนัมเบอร์
ขอใบรับรองที่ร้านสะดวกซื้อ
と

コンビニで取れます

สามารถใช้บตั รมายนัมเบอร์ (บัตรหมายเลขส่ วนบุคคล) เพื่อขอใบรับรอง เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน ได้จากร้านสะดวกซื้ อทัว่ ประเทศ
ใช้งานโดยปฏิบตั ิตามคาแนะบนหน้าจอสัมผัสของเครื่ อง「คิโอซุค（
ุ เครื่ องถ่ายเอกสารเอนกประสงค์）」ที่อยูใ่ นร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น , ลอซัน , แฟมิลิมาร์ ท
เป็ นต้น
◇เวลาให้บริ การ： 6：30～23：00 （ยกเว้นวันสิ้ นปี และเมื่อมีการซ่อมบารุ ง）
※วันอังคาร ที่ 23 เมษายน ไม่สามารถใช้งานได้เนื่ องจากมีการซ่อมแซมระบบ
◇เอกสารที่จาเป็ น： บัตรมายนัมเบอร์ (บัตรหมายเลขส่ วนบุคคล)
◇ใบรับรองที่สามารถขอได้และค่าบริ การ：
・สาเนาทะเบียนบ้าน , ใบรับรองการลงทะเบียนตราประทับอิงคัง , ใบรับรองรายได้ , ใบรับรองการเสี ยภาษี , ใบบันทึกฐานะแห่ งครอบครัว 200 เยน
・ทะเบียนฐานะแห่ งครอบครัว 350 เยน

ติดต่อสอบถาม แผนกพลเมือง ☏ 028-632-2265
แผนกระบบภาษี ☏ 028-632-2187
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ ♫♪

เทศกาลค็อกเทลอุซึโนมิยะ 2019♪

โคคุไซโคริวซาลอน♪


ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00



วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 12：00～18：00

27 เม.ย. การใช้เวลาช่วงโกลเด้นวีค



ลองลิ้มรสค็อกเทลจากบาร์เทนเดอร์ช้ นั นา!

\

บัตรแลก อาหาร・เครื่ องดื่ม 1 ใบ 600 เยน

＠

โอริ องสแควร์ (เอะโนะมาจิ 8-3)

☏

สมาคมการท่องเที่ยวอุซึโนมิยะ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ



ยินดีตอ้ นรับการเข้าร่ วมกิจกรรมพร้อมกับครอบครัว!
ฟรี

\
＠

โคคุไซโคริ วพลาซ่ า(บาบะโดริ 4-1-1)

☏

028-616-1563

028-632-2445

ジャズライブ 2019

นิทรรศการ「โมมิจิโตะคาเอเดะ」


เต้ นรา!เต้ นรา!เต้ นรา！

ถึงวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน
9:30～17:00



เพลิดเพลินกับดอกไม้เมเปิ้ ลที่บานตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนกระทัง่



วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย 11:00 ～12:00(เปิ ดประตู 10:30)



การเต้นราต่างๆ , กิจกรรมคลายเครี ยดที่ร่วมสนุกกันได้ท้ งั ครอบ
ครับ!

ฤดูร้อน และใบไม้รูปทรงต่างๆ ,♪

ผูส้ อน

สมาชิก 100 ท่าน（เข้าร่ วมได้ต้ งั แต่เด็กที่เดินได้）

＠

บุคคลทัว่ ไป 250 เยน นักศึกษามหาวิทยาลัย・ม.ปลาย 120
เยน ต่ากว่า ม.ต้น ฟรี
พิพิธภัณฑ์โทจิกิเคงริ ซึ (มูซึมิโจ 2-2)

☏

028-634-1311

\

＠

วันมิกกีเ้ มาส์ ซึ่งเป็ นที่รักของทุกท่ าน！



วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 10：00～12：00 (ช่วงเช้า)
13：30～15：30 (ช่วงบ่าย)



วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 10：00～15：00



เวทีการแสดงดนตรี , การวาดภาพ , งานฝี มือ , การเดินเล่นใน

การฉายภาพยนตร์ส้ ันของมิกกี้เมาส์

ป่ า
\

สมาชิก 400 ท่านแรก เข้าออกได้ตามสะดวก

ฟรี

การสมัคร ไม่จาเป็ น

ห้องสมุดมินามิ (ซุซุเมะโนะมิยะ 56-1)
ห้องโถงซาซังคุโรซุ

☏

028-653-7609

โคโดโมะเฟสตาอินบุงคะโนะโมริ 2019♪

(ช่วงเช้าและช่วงบ่ายแตกต่างกัน)

＠

ห้องสมุดมินามิ (ซุซุเมะโนะมิยะมาจิ56-1)
ห้องโถงซาซังคุโรซุ

☏



คุณอิรินา คาชิวาซาคิ

028-653-7609

＠

อุซึโนมิยะบุงคะโนะโมริ (นากาโอกะมาจิ1077)

☏

คณะกรรมการการจัดงานโคโดโมะเฟสตาอินบุงคะโนะโมริ
028-643-0100
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ตั้งแต่ เมษายน 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผูส้ นใจเรี ยนภาษาญี่ปุ่น เชิญมาเรี ยนร่ วมกันเถอะ
วัน

เวลา

ระดับ・กลุ่มเป้ าหมาย

ค่าใช้จ่าย

วันอาทิตย์

10:00-12:00

นักเรี ยนม.ต้น・ม.ปลาย

4 ครั้ง1,000 เยน

ระดับต้น～ระดับสูง

1 ชัว่ โมง 150 เยน

สถานที่

13:30-17:30

วันจันทร์
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
（UIP）

※ระบบจอง
13:30-15:30

วันอังคาร

10:00-12:00

วันพุธ

13:30-15:30

วันเสาร์
ซุกาตะกาวาจิคุชิมินเซ็นเตอร์
โซโกฟุคะชิเซ็นเตอร์

แต่ละห้อง

13:30-15:30
10:00-12:00

วันอังคาร

ระดับต้น～ระดับกลาง

1เดือน1,000 เยน

18:30-20:30

วันพฤหัสบดี

18:00-20:00

วันเสาร์

18:30-20:30

คิระโชไกกักคุชูเซ็นเตอร์

ระดับสูง

※ระบบจอง

ติดต่อสอบถาม： สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ（UCIA）  028-616-1870 Email ucia@ucia.or.jp
ห้องเรี ยนอื่น ๆ
จะแนะนาในครั้งต่อไป

ผูท้ ี่เข้าเรี ยนครั้งแรก กรุ ณามาก่อนเวลาเริ่ ม 10 นาที
แต่ละห้องเรี ยนอาจมีการหยุด กรุ ณาสอบถาม

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน

ＵＩＰ
028-616-1564

ทีว่ ่ าการอาเภอ

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

9:00-12:00

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

14:00-17:00

15:00-17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
4

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

►จันทร์ – เสาร์

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

