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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

ฉบับที1่ 42
ตีพมิ พ์
10 กรกฎาคม 2562

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 คูปองแลกซื้อสินค้าพรีเมี่ยม การลงทะเบียนเพื่อรับข่ าวสารการป้องกันภัยพิบัติทางเมล หน้ า 3 มิยามัทซึริ ห้ องเรียนภาษาญี่ปุ่นสานสั มพันธ์ วนั หยุด
ฤดูร้อน เป็ นต้ น หน้ า 4 สระว่ายนา้ โยนัน การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ เป็ นต้ น

การขับรถของคุณ ปลอดภัยหรื อเปล่า？
เพื่อไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุ การรักษากฎและ
ขับรถด้วยความปลอดภัยเป็ นสิ่ งสาคัญ

ช่วงนี้ มีข่าวรถเกิดอุบตั ิเหตุทาง
จราจรเยอะนะคะ
ถ้าได้รู้ข่าวว่าเด็กเป็ นผูเ้ คราะห์ร้ายก็ยิ่งรู ้สึกแย่นะ
ครับ

ใช่ครับ มาทบทวนกฎจราจรของญี่ปุ่นดูอีกครั้ง
นะครับ
②

①

จุดสาคัญเพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ～กฎของทางม้าลาย ～

ให้สิท①
ธิกบั ผูเ้ ดินเท้า (คนเดิน) ก่อน！ถ้ามีคนเดินเท้าโปรดหยุด！

☜

หากมีสญ
ั ลักษณ์น้ ีบนถนน แสดงว่าต่อจากนี้
จะมีทางม้าลาย ถ้ามีผเู ้ ดินเท้า ให้ ลดความเร็วของรถ
ลง แล้ วหยุดหน้ าทางม้ าลาย

☜

ที่จงั หวัดโทจิกิ
「รถไม่หยุดเมื่อมีผเู ้ ดินเท้า」
เป็ นอันดับ 1 ของญี่ปนุ่
( ข้อมูลสารวจปี 2018)

ป้ ายสัญลักษณ์แสดงว่ามีทางม้าลาย

【ระวัง】
การไม่หยุดรถ หรื อไม่ลดความเร็ วแล้วผ่านไปทั้งๆ ที่มีคนเดินเท้าอยู่ ถือว่า ผิด
กฎหมาย！！

เพื่อเป็ นการปกป้ องชี วิตเด็ก โปรดใช้เก้าอี้นิรภัยสาหรับเด็ก
จนถึงอายุ 6 ขวบ ใช้ขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของ
ร่ างกาย และยึดติดให้แน่น

รู ริจงั ตุก๊ ตาสัญลักษณ์ของสถานี ตารวจโทจิกิ

ขับรถด้วยความ
ปลอดภัย ！ มีน้ าใจ
มีจิตใจและเผื่อเวลาให้
พอเพียง
④

－1－

③

⑤

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

คูปองแลกซื้อสินค้าพรีเมี่ยม
บัตรราคา 20,000 เยน ซื้ อสิ นค้ าได้ ในราคา 25,000 เยน

รายละเอียด คูปองแลกซื้อสิ นค้าที่ร้านภายในเขตอุซึโนมิยะ
1 เล่ม 4,000 เยน สามารถซึ้อสิ นค้าได้จานวน 5,000 เยน
1 คน ซื้อได้ไม่เกิน 5 เล่ม
ผู้ได้ รับบัตรชั่วคราว

▽

▽

▽

วิธีการซื้อคูปองแลกซื้อสิ นค้า
กรุ ณานารายการตามข้อ①② ต่อไปนี้ ไปซื้ อคูปองได้ที่ช่องทางการซื้ อ
คูปอง
①บัตรชัว่ คราวของคูปองแลกซื้ อสิ นค้า (บัตรสาหรับซื้ อคูปองแลก
ซื้อสิ นค้าได้）
②เอกสารแสดงตัวตน เช่น ไซริ วการ์ ด หรื อพาสปอร์ ต เป็ นต้น

▽

ระยะเวลาการซื้อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ～31 มกราคม 2020
ระยะเวลาการใช้
วันที่ 1 ตุลาคม 2019～29 กุมภาพันธ์ 2020
ช่ องทางขายคูปองแลกซึ้อสิ นค้า หรื อร้ านทีส่ ามารถใช้ ได้
กรุ ณาติดต่อสอบถามหรื อตรวจสอบรายละเอียดทางโฮมเพจของเขต
อุซึโนมิยะ
ติดต่อสอบถาม สานักงานการจัดการคูปองแลกซื้อสิ นค้าพรี เมี่ยม
อุซึโนมิยะ

【ผูท
้ ี่ไม่โดนเรี ยกเก็บภาษีบารุ งท้องถิ่น】

วันที่ 1 มกราคม 2019 มีรายชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเขตอุซึโนมิยะ
ผูท้ ี่ไม่โดนเรี ยกเก็บภาษีบารุ งท้องถิ่นปี 2019 สามารถซื้อได้
⇒ส่ งแบบฟอร์ ม (ใบสมัคร) ปลายเดือนกรกฎาคม หลังจากสมัคร
แล้ว บัตรชัว่ คราว (สามารถซื้อคูปองแลกซื้อสิ นค้า) จะส่ งให้หลัง
เดือนกันยายน
【ผูม้ ีบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี 】
ผูม้ ีบุตรเกิดตั้งแต่ 2 เมษายน 2016 ถึง 30 กันยายน 2019 สามารถซื้อได้
⇒บัตรชัว่ คราว (สามารถซื้ อคูปองแลกซื้ อสิ นค้า) จะส่ งให้หลังเดือน
กันยายนถึงแม้จะไม่ได้สมัคร
※ผูท้ ี่อยูใ่ นความดูแลของผูท
้ ี่โดนเรี ยกเก็บภาษีบารุ งท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่
ได้รับสวัสดิการค่าครองชีพไม่สามารถซื้อได้

▽
▽

▽

☏028-632-5049

กรุณาลงทะเบียนทางเมลเพื่อรับข่ าวสารการป้ องกันภัยพิบัต！
ิ
การลงทะเบียนเพื่อรับเมล
ใช้โทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ทโฟนอ่านคิวอาร์ โคดด้านล่างแล้วจึง
ลงทะเบียน
เพื่อลดจานวนผู้เสียหายให้ น้อยลงเนื่องจากภัยพิบัติ・・・
「การรักษาชีวติ ของตนเองโดยการคุม้ ครองตนเอง」และ「การรักษา

พื้นที่ในเขตของตนเองโดยพวกเราเอง」เป็ นจิตสานึกที่สาคัญ

การส่ งข้ อมูล

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อฝนตกหนักหรื อเกิดหน้าผาถล่ม ต้องรวบรวม
ข้อมูลอากาศ สถานที่หลบภัยด้วยตนเอง แล้วเคลื่อนย้ายเพือ่ ปกป้อง
ร่ างกายด้วยความรวดเร็ ว เป็ นสิ่ งที่สาคัญ

－ข้อมูลสภาพอากาศ ฝนตกหนัก น้ าท่วม

พายุ พายุหิมะ หิมะตกหนัก

－ข้อมูลภัยพิบตั ิจากดินทรายถล่ม

たの

ที่อุซ楽しい
ึโนมิยะ มีกイベント
ารส่ งเมลให้กบั ♫♪
ผูท้ ี่ลงทะเบียนขอรับเมลข้อมูลต่างๆจาก
ศูนย์ป้องกันภัยพิบตั ิของเขต เพือ่ เป็ นการแจ้งข้อมูลกับประชาชนได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ ว

－ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวภายในเขตที่ระดับแรงสั่นสะเทือน

มากกว่า 4
－ข้อมูลการอพยพ
ติดต่อสอบถาม แผนกการจัดการวิกฤตการณ์

－2－

☏028-632-2053

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ ♫
เทศกาลฟุรุซาโตะมิยามัทซึริ

เทศกาลดอกไม้ ไฟ อุซึโนมิยะ

เสาร์ ที่ 3・อาทิตย์ ที่ 4 สิ งหาคม


☺



12:00～21:00

18:30～20:15

เทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดของอุซึโนมิยะ

＊เลื่อนเป็ น วันอาทิตย์ ที่ 11 สิ งหาคม หากฝนตกหนัก

ชมรถตกแต่ง หรื อพาเหรด ราโอโดริ กลองแบบญี่ปุ่น รามิยคั โกะ

☺

โยซาโคอิ

การจุดดอกไม้ไฟ 3 หมื่นลูกขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ายามค่าคืนในฤดูร้อน

หัวข้ อ：「การเชื่ อมสายสั มพันธ์ กบั ทุกคนในท้ องฟ้ายามค่าคืน」

※รั บสมัครผู้เข้ าร่ วมยกโอมิโคชิ （กรุ ณาสมัครล่ วงหน้ า）

＠

โดโจจุคุเรี ยวคุจิ (คินุกาวา คาเซนชิคิ)

☏

สานักงานดอกไม้ไฟร้อยปี อุซึโนมิยะ NPO

＠ อุซึโนมิยะชิ โอโอโดริ

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลฟุรุซาโตะมิยามัทซึริ

☏

วันเสาร์ ที่ 10 สิ งหาคม

028-633-8766

028-600-3980

ห้ องเรียนภาษาญี่ปุ่นสานสั มพันธ์ วนั หยุดฤดูร้อน
วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม～วันศุกร์ ที่ 9 สิ งหาคม 10:00～12:00



(รวมทั้งหมด 10 ครั้ง ยกเว้นเสาร์ ・อาทิตย์）
☺

การเรี ยนภาษาญี่ปุ่นร่ วมกันของเด็กชาวต่างชาติที่เรี ยนชั้นประถมและมัธยมต้นในเขตอุซึโนมิยะ

￥

ฟรี
่・
โทรศัพท์ แฟกซ์ หรื อส่งเมล มาที่ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ（UCIA）แจ้「
ง ชื่อนักเรี ยน」
・
「ที่อยู」
「เบอร์ โทรฯ ผูป้ กครอง」
・
「ชื่ อโรงเรี ยน」
・
「ชั้นปี 」
・
「สัญชาติ」
・
「จานวนปี ที่อาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่น」

การ
สมัคร
＠

อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโด สแควร์ ชิมินพลาซ่า ชั้น 6 ห้องประชุมอเนกประสงค์

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ（UCIA） ☏028-616-1870

FAX 028-616-1871

ชมภาพยนตร์＆พูดคุย
～อิโดซุรุ คาโซคุ～

☺

โคคุไซโคริวซาลอน♪


วันอาทิตย์ ที่ 28 ก.ค. 13:30～15:30
・พูดคุยกับผูส้ ร้างภาพยนตร์ คุณโอฮาชิ คานะ หลังจากดูภาพยนตร์ จบ

สมาชิก

30 ท่านแรก
ฟรี
￥
การสมัคร โทรศัพท์ หรื อส่ งเมลมาสมัครที่ UCIA
อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโด สแควร์ ชิมินพลาซ่า ชั้น 6 ห้องประชุม
＠
อเนกประสงค์
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA) 028-616-1870

✉

ucia@ucia.or.jp
－3－

ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16:00 ～18:00

27 กรกฎาคม
24 สิงหาคม

・สารคดีการมีปฏิสมั พันธ์กบั ครอบครัวที่กาลังเคลื่อนไหว

☏

✉ucia@ucia.or.jp

☺

ประดิษฐ์ของตกแต่งงานทานาบะตะ
เกมแยกแตงโม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ

￥ ฟรี
＠ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า
☏ 028-616-1563

สระว่ายน้ าในเขตอุซึโนมิยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดรี มพูลคาวาจิ
ระยะเวลาการเปิ ด：เปิ ดตลอดปี

วันหยุด：วันจันทร์ ที่１・３・５ หยุดวันถัดไปหากเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสิ้ นปี （12/29～1/3）

เวลาใช้บริ การ：10:00～21:00（วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์・วันหยุด 9:00～18:00）
ค่าใช้บริ การ：ผูใ้ หญ่หรื อเด็กมัธยมปลาย ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง 510 เยน เด็กประถม・มัธยมต้น และผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 65ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง 250 เยน เด็ก
อนุบาล ฟรี
ที่อยู่ อุซึโนมิยะชิ ชิราซาวะมาจิ 1791-3 ☎ 028-673-0212

http://www.miya-kawachi.jp/pool/

อุซึโนมิยะเอคิฮิกาชิโคเอง อยูใ่ กล้กบั สถานี JR อุซึโนมิยะ
ระยะเวลาการเปิ ด：วันที่ 1 ก.ค.～31 ส.ค. วันหยุด：ไม่มี เวลาใช้บริ การ：9:00～17:00
ค่าใช้บริ การ ผูใ้ หญ่ 340 เยนต่อคนต่อ 1 ครั้ง ไม่เกินเด็กมัธยมต้น 160 เยนต่อคนต่อ 1 ครั้ง
ที่อยู่ อุซึโนมิยะชิ โมโตะอิมาอิซุมิ 5 -3-19 ☎ 028-661-5310

http://www.miya-sp.jp/eastside/

โยนังพูล สระขนาด 50ｍ、25ｍ และอื่นๆ มีสระสาหรับเด็ก (เด็ก อายุ1-5 ปี )
ระยะเวลาการเปิ ด：วันที่ 1 ก.ค.～31 ส.ค. วันหยุด：ไม่มี เวลาใช้บริ การ：9:00～17:00
ค่าใช้บริ การ ผูใ้ หญ่ 340 เยนต่อคนต่อ 1 ครั้ง ไม่เกินเด็กมัธยมต้น 160 เยนต่อคนต่อ 1 ครั้ง
ที่อยู่ อุซึโนมิยะชิ ยามาโตะ 1-11-16 ☎ 028-658-5813

http://www.miya-sp.jp/yohnan/

※ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตอุซึโนมิยะหรื อ เด็กต่ากว่ามัธยมปลายที่เรี ยนในโรงเรี ยนเขตอุซึโนมิยะ สามารถใช้บริ การได้ฟรี หากแสดงสมุดประจาตัวนักเรี ยนหรื อ
「บัตรมิยคั โค」
（ดรี มพูลคาวาจิใช้บริ การได้ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง）

การบริการล่ามอาสาสมัคร
บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วา่ การอาเภอ
028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

►จันทร์ – เสาร์

ภาษาจีน
อังคาร

พุธ

ศุกร์

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

15:00-17:00

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

8:30-19:00

―

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

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

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี
－4－

