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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 44
ตีพิมพ์
10 กันยายน 2562

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

「สถานที่รับปรึ กษาสาหรับผูห
้ ญิง」、「มีสถานที่『อากะจังโนะเอคิ』」
「กิจกรรมที่น่าสนใจ」

หน้ า 4 「มาจิโนะเอคิ「โรมานจิคคุมูระ」

อาการไอนั้น อาจจะเป็ นวัณโรคก็ได้ ?
～วัณโรค เป็ นสาเหตุการตายอันดับที่ 10 ของโลก

วัณโรค เป็ นโรคที่รักษาให้หายได้หากไปโรงพยาบาล～
ไอมา 2 อาทิตย์กว่าแล้วครับ

สมัยก่อนมีคนเสี ยชีวิตจากวัณโรคเป็ นจานวน
มากแต่ปัจจุบนั ถ้ากินยา อย่างถูกต้องก็หายได้
ค่ะ

ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจดูว่ามีเชื้อวัณโรคหรื อ
เปล่าดีกว่านะคะ
ไม่รู้เลยครับ！เดี๋ยวจะรี บไป
โรงพยาบาลครับ

วัณโรค！？เป็ นโรคที่น่ากลัวหรื อเปล่าครับ

■ วัณโรคเป็ นโรคติดเชื้อทางอากาศ

■เมื่อเป็ น「วัณโรค」

สามารถรักษาให้หายได้โดยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เป็ นเวลา
6-9 สัปดาห์ (อาเภอช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็ นบางส่ วน)

เมื่อคนที่เป็ นวัณโรคไอ เชื้อแบคทีเรี ยก็จะลอยอยูใ่ นอากาศ
เมื่อผูอ้ ื่นสู ดหายใจเข้าไปก็จะเกิดการติดเชื้อ

■หากเป็ นวัณโรคควรไปโรงพยาบาล

เมื่อมีอาการไอ มีเสมหะ และมีไข้ มากกว่า 2 สัปดาห์ ควรไป
โรงพยาบาลเพื่อตรวจว่ามีเชื้อวัณโรคหรื อไม่

■หากมีปัญหากรุ ณาปรึกษาที่ศูนย์ ประกันสุ ขภาพ

สานักงานประกันสุขภาพเขตอุซึโนมิยะ มีการช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาลโดยการเข้าไปพบปะและให้คาปรึ กษา การรักษาอย่าง
ถูกต้องจนเสร็ จสิ้นโดย พยาบาลสาธารณะสุ ข (ผูเ้ ชี่ยวชาญ)

เพื่อป้องกันไม่ให้วณั โรคมีอาการแย่ลง และป้องกันการแพร่ เชื้อไป
ยังครอบครัวและเพื่อน การรี บไปพบแพทย์โดยเร็ วเป็ นสิ่ งที่สาคัญ

ติดต่อสอบถาม
สานักงานประกันสุขภาพเขตอุซึโนมิยะ กองป้องกันโรค
กลุ่มการป้องกันโรคติดเชื้อ ☏028-626-1114
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สถานที่ให้คาปรึ กษาสาหรับผูห้ ญิง

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

รับฟังคาปรึ กษาต่างๆ ของผูห้ ญิงทุกท่าน
กรุ ณาเข้ามาปรึ กษาได้โดยไม่ตอ้ งเกรงใจ
สามีภรรยา・ครอบครัว บุคลิกภาพของตนเองและการดาเนินชิวิต
เป็ นต้น ให้คาปรึ กษาโดยผูใ้ ห้คาปรึ กษาหญิง
วันเวลาปรึ กษา：เสาร์ที่ 3 ของเดือน 13:00～17:00
เวลาปรึ กษา：1 คน ประมาณ 50 นาที
วิธีการขอคาปรึ กษา ：โทรศัพท์จองล่วงหน้า ที่ 028-636-5731

สถานที่รับปรึ กษาสาหรับผูห้ ญิง ให้คาปรึ กษาโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
กรุ ณาเข้ามาปรึ กษา อย่าเก็บความทุกข์ไว้คนเดียว โดยจะเก็บรักษาไว้เป็ น
ความลับ
1． การให้ คาปรึกษาสาหรับผู้หญิง
※เรื่ องระหว่างสามีภรรยา・ครอบครัว การถูกทาร้ายจากสามี・การ

แต่งงาน・การหย่า・ปัญหาหญิงชาย เป็ นต้น มีการรับฟังโดยผูใ้ ห้
คาปรึ กษาหญิง และร่ วมกันคิดแก้ไข
วิธีการเข้ารับการปรึ กษา
－พบเพื่อปรึ กษา：กรุ ณาโทรจองล่วงหน้า
－การปรึ กษาทางโทรศัพท์：028-636-5731
วัน：วันอังคาร～วันเสาร์（หยุดวันอังคาร หากวันจันทร์เป็ น
วันหยุดนักขัตฤกษ์）
เวลา：9:00～17:00（วันเสาร์ที่ 4 ของเดือน ถึง 12:00）
2.

3.

การให้ คาปรึกษาทางกฎหมายสาหรับผู้หญิง
※ปั ญหา การดูแลและค่าเลี้ยงดู

การรับมรดก เป็ นต้น เมื่อหย่าร้าง
ให้คาปรึ กษาโดยทนายความหญิง
วันเวลาปรึ กษา：พุธที่ 1・3 ของเดือน 13:30～16:00
เวลาปรึ กษา：1 คน ประมาณ 25 นาที
วิธีการขอคาปรึ กษา ：โทรศัพท์จองล่วงหน้า ที่ 028-636-5731
สถานที่ให้คาปรึ กษาสาหรับผูห้ ญิงเขตอุซึโนมิยะ：
อุซึโนมิยะชิ อาเคโบโนะโจ 7-1 ศูนย์ส่งเสริ มความเสมอภาคทาง
เพศเขตอุซึโนมิยะตั้งอยูภ่ ายใน โซโกโคมิวนิติเซ็นเตอร์

การให้ คาปรึกษาทางการแพทย์สาหรับผู้หญิง
※ปั ญหาและความเครี ยดจากความสัมพันธ์ระหว่างคน เช่น

มีสถานที่「อากะจังโนะเอคิ」

「อากะจังโนะเอคิ」เป็ นสถานที่สาหรับเปลี่ยนผ้าอ้อม หรื อให้นมบุตร เมื่อออกไปข้างนอก

มีอยูภ่ ายในห้องสมุดและซุปเปอร์มาร์เกตมากกว่า 200 แห่ง โดยจะมีรูปสัญลักษณ์เป็ นธงหรื อ
สติกเกอร์ตามรู ปทางด้านซ้าย
เวลาและรายละเอียดการใช้บริ การจะแตกต่างไปขึ้นอยูก่ บั อาคารแต่ละสถานที่ กรุ ณาตรวจสอบ
ทางโฮมเพจของอุซึโนมิยะหรื อ「มิยคั โกโซดาเทโอเอนนาบิ」ก่อนเข้าใช้บริ การ
http://www.miyakosodate.jp

ติดต่อสอบถาม แผนกโคโดโมะมิไร ☏028-632-2342
สัญลักษณ์อากะจังโนะเอคิ
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กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫

Let’s enjoy!

ปี นเขา

บาร์ บคี วิ

＆

＠

วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 9：00～16：00 (จัดงานถึงแม้ฝนจะตก)
เชิญพบเพื่อนใหม่โดยการร่ วมกันปี นเขา ＆บาร์บีคิว＆เกมส์ เป็ นต้น!!
1,500 เยน (สมาชิก UCIA 1,000 เยน・ไม่เกินเด็กประถม 500) * รวมเงินค่าประกัน
กรุ ณาติดต่อที่สมาคมนานาชาติอซุ ึโนมิยะก่อนวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน
*แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด การติดต่อ (เบอร์ โทรศัพท์) สัญชาติ
โฮะเคนคัทซึโดเซ็นเตอร์（ชิโนะอิมาจิ 1885-1）

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ


☺
\

การสมัคร

TEL 028-616-1870

FAX 028-616-1871

ห้องเรี ยนการใส่ ชุดกิโมโน


วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 13：00～

☺

เชิญใส่กิโมโนไปเที่ยวศาลเจ้ากัน？

EMAIL

ucia@ucia.or.jp

มิยัคโคะเฟสตา


วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 10：00～15：00

☺

หญิง 10 ท่าน ชาย 3 ท่าน (※เรี ยงตามลาดับการสมัคร)

＠

สามารถร่ วมสนุกได้ท้งั เด็กและผูป้ กครอง มีการละเล่น
ต่าง ๆ มากมาย มุมทดลองประสบการณ์ การทดลอง
ประสบการณ์สายอาชีพ เป็ นต้น
โอริ องสแควร์ บังบาฮิโรบะ

กรุ ณาสมัครที่สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ พร้อมค่าสมัครก่อน
การสมัคร
วันที่ 5 ต.ค.！

☏

สานักงาน คณะกรรมการการจัดงานมิยคั โคกเฟสตา

ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกก็ OK♪
\

สมาชิก

500 เยน

＠

อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์ ชั้น 6 ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

028-632-2944

เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอุซึโนมิยะ

อุซึโนมิยะโชคุอคิ ุแฟ


วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม 10:00～15:00
(ยกเลิกหากฝนตกหนักหรื อลมแรง)

☺

ร้านอาหารที่ใช้วตั ถุดิบท้องถิ่นในการปรุ งอาหารและ การตอบ

อุซึโนมิยะโจชิโคเอน

☏

สานักงานคณะกรรมการการจัดงานอุซึโนมิยะโชคุอิคุแฟ

วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 11：00～16：45(กาหนดการ)

☺

การแสดงทางวัฒนธรรมญี่ปนและต่
ุ่
างประเทศ เช่น การเต้นรา
ของญี่ปนุ่ และโคโตะ ฟลาแดนซ์ ไทจิ แจส เป็ นต้น

คาถาม เวทีการพูดคุยจากนักวิจยั อาหาร
＠



＠

โอริ องสแควร์

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
028-632-2746

028-626-1126
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ข่าวประชาสัมพันธ์

มิจิโนะเอคิ「อุซึโนมิยะ โรมาจิคคุมูระ」

มิจิโนะเอคิ「อุซึโนมิยะ โรมานจิกคุมูระ」ตั้งอยูบ่ นพื้นที่กว้างขนาด 46 เฮกเตอร์ มีร้านค้าขายผักท้องถิ่นและร้านอาหารที่ใช้วตั ถุดิบท้องถิ่นในการปรุ ง
อาหาร นอกจากนี้ยงั มีสถานที่ทดลองประสบการณ์การเกษตร สถานที่ละเล่นในป่ า ลานวิ่งสุ นขั (สวนสาธารณะเล่นกับสุ นขั ) ออนเซ็น สระว่ายน้ า และ
สถานที่พกั แรม
【เวลาทาการ】8：30～18：00（แตกต่างกันไปตามอาคาร）
【หยุด วันอังคารที่ 2 ของเดือน】
【สถานที่ต้ งั 】อุซึโนมิยะชิ นิซซาโตะมาจิ เฮอิ 254
【วิธีการเดินทาง】ขึ้นรถบัส JR จากสถานี JR อุซึโนมิยะประตูทิศตะวันตกป้ายรถบัสหมายเลข 6 หรื อ หมายเลข 8 (ไปโรมานจิกคุมูระ)
ใช้เวลาประมาณ 35 นาที
【โฮมเพจ】http://www.romanticmura.com/
【ติดต่อสอบถาม】☏028-665-8800
◆◆โรมานจิกคุมูระ

การแสดงดอกไม้ไฟ 2019◆◆
มีการแสดงบนเวที และการเต้นต่างๆ ก่อนการแสดงดอกไม้ไฟ
【วันเวลา】วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2019 15：00～20：00 ※ เริ่ มจุดดอกไม้ไฟ 19：00～（ประมาณ 20 นาที）ตามกาหนดการ

การบริการล่ามอาสาสมัคร
ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ
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 ยื่นคาร้องและชาระเงิน
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－

