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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
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ฉบับที่145
ตีพิมพ์
10 ตุลาคม 2562

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 ค่าใช้ จ่ายสาหรับการศึกษาปฐมวัยและการเลีย้ งดูเด็กเริ่มฟรีแล้ว หน้ า 3 งานวัฒนธรรมฤดูใบไม้ร่วงโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ , Japan cup เป็ นต้น
หน้ า 4 พิพิธภัณฑ์โยเซอิ

ดาเนินชีวิตโดยการสร้ างความสั มพันธ์ ที่ดีกบั เพื่อนบ้ านและรักษามารยาทของญี่ปุ่นกันเถอะ！
ใช้ชีวิตอยูท่ ี่ญี่ปนเป็
ุ่ นยังไงบ้างคะ？

อยากรู้ว่าจะทายังไงดีถึงจะทาความรู้จกั กับ
เพื่อนบ้านได้ครับ

คุน้ เคยกับงานแล้วก็มีเพื่อนแล้วครับ แต่ที่อพาร์ตเมนต์
ไม่มีเพื่อนเลยครับก็เลยเหงา

จะบอกมารยาทของญี่ปนและเคล็
ุ่
ด
ลับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
เพื่อนบ้านให้ ลองทาดูนะครับ！

①

②

เคล็ดลับการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั เพื่อนบ้ าน♪
①

１．กล่ าวคาทักทายก่ อน
กล่าวคาทักทายก่อนเมื่อพบกับเพื่อนบ้านในอพาร์ตเมนต์
เป็ นสิ่งที่ดีที่จะกล่าว「คาทักทาย」เป็ นภาษาญี่ปนุ่
「คาทักทาย」เป็ นการ「เริ่ มต้น」ความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตที่ดีกบั เพื่อนบ้าน

２．ระมัดระวังเสี ยง

３．รักษากฎการทิง้ ขยะ

ระวังอย่าทา「เสียงดัง」ที่อพาร์ตเมนต์ เมื่อฟังเพลงหรื อเรี ยก
เพื่อน เป็ นต้น โดยเฉพาะตอนเช้าและตอนกลางคืน ควรจะอยู่
อย่างเงียบๆ เนื่องจากจะเป็ นการรบกวนเพื่อนบ้าน

ที่อุซึโนมิยะมีกฎการทิ้งขยะ ตรวจสอบวันทิ้งขยะ และการแยก
ขยะ นาขยะที่กาหนดออกมาทิ้งในวันที่กาหนด และ ห้ามวาง
สิ่งของในพื้นที่ที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ทางเดิน

③
－1－

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

ไม่ มีค่าใช้ จ่ายสาหรับการศึกษาปฐมวัยและการเลีย้ งดูเด็ก
ค่าธรรมเนียมสาหรับโรงเรี ยนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก หรื อศูนย์ดูแลเด็ก เปลี่ยนเป็ นไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย เพื่อให้
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้เข้ารับการศึกษาและการเลี้ยงดูที่ดี

การจ่ายค่าดูแลสาหรับเด็กอายุ 0-2 ปี

ฟรี ค่าธรรมเนียมศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 3-5 ขวบ*
ฟรี ค่าธรรมเนียมศูนย์รับเลี้ยงเด็ก โรงเรี ยน
อนุบาล เตรี ยมอนุบาล เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ค่า
โดยสารรถโรงเรี ยนและค่าอาหารยังต้องชาระ
เหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม！
◇ ฟรีสาหรับครอบครัวที่ไม่ มีการเรียกเก็บภาษีท้องที่
รองรับผูท้ ี่จาเป็ นต้องได้รับอนุญาตการใช้สถานรับเลี้ยงเด็ก หรื อสถาน
ดูแลเด็ก
◇ ชาระน้ อยลงสาหรับลูกคนที่ 2

ลูกคนที่ 2 ครึ่ งราคา ลูกคนที่ 3 ขึ้นไปไม่ตอ้ งชาระ เหมือนกับที่ผา่ นมา
* หลังวันเกิดเมื่ออายุครบ 3 ปี บริ บรู ณ์

ตั้งแต่ 1 เมษายนครั้งแรกก่อนเข้า

โรงเรี ยนประถมศึกษา

เปลี่ยนเป็ นอย่างไร ？Q&A รวมคาถามที่พบบ่อย
ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนจะเป็ นอย่างไร？

Q
A

การบริการดูแลเด็กที่ขยายเวลาเป็ นชั่วโมงของศูนย์ดูแลเด็ก
หรื อสถานรับเลีย้ งเด็กเปลี่ยนเป็ นไม่ ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
หรื อไม่？

A

ไม่ การบริ การดูแลเด็กที่ขยายเวลาเป็ นชัว่ โมงที่นอกเหนือเวลาการ
ดูแลเด็กต้องเสี ยค่าธรรมเนียม

ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรี ยนของเด็ก 3-5 ปี ผูป้ กครองเป็ นผูช้ าระ
จานวนเงิน กรุ ณาตรวจสอบที่สถานศึกษา

ค่าธรรมเนียมของโรงเรียนอนุบาลจะเป็ นอย่างไร？

Q
A

Q

ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับค่าธรรมเนียมศูนย์ดูแลเด็กหรื อโรงเรี ยน
อนุบาลที่เขตกาหนด โรงเรี ยนอนุบาลที่กาหนดค่าธรรมเนี ยมโดย
สถานศึกษาเอง หากไม่เกินเดือนละ 25,700 เยนไม่ตอ้ งชาระ หาก
จานวนเงินมากกว่านี้ผปู ้ กครองเป็ นผูช้ าระ

สถานดูแลสาหรับเด็กทุพพลภาพเปลี่ยนเป็ นไม่ต้องเสีย
ค่าใช้ จ่ายหรื อไม่ ？

Q

たの

楽しい イ ベ
A ใช่ ขึ้นอยูก่ บ
ั เงื่อนไขและสถานที่ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ศูนย์♫♪
พฒั นาเด็กเล็ก ☏ ติดต่อสอบถาม 028-647-4721
ント

－2－

Q

โรงเรียนอนุบาลทีร่ ับฝากดูแลเด็กก็เปลี่ยนเป็ นไม่ต้องเสีย
ค่าใช้ จ่ายหรื อไม่ ？

A

รองรับสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งทางาน ตั้งครรภ์ คลอดบุตร เป็ นต้น
ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่แผนกการดูแลเด็ก
☏ ติดต่อสอบถาม 028-632-2393

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫
♪

งานวัฒนธรรมฤดูใบไม้ ร่วงโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์

☺

การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ การขายผักสดที่เก็บมาใหม่ๆ เทศกาลประจาท้องถิ่นที่
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์แต่ละท้องถิ่น
＠ 25(ศ) - 27(อา.) ต.ค.：จูโอโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ （☏028-632-6331）
26(ส) - 27(อา.) ต.ค.：ฮิกาชิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์（☏028-638-5782）
2 (ส) – 3 (อา.) พ.ย. ：ฮิราอิชิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ （☏028-660-1964）
ชิโรยามะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ （☏028-652-4794）
คามิคาวาจิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ （☏028-674-3131）
ซุกาตะกาวะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์（☏028-658-1594）
ชิโนอิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์（☏028-669-2515）
3 (อา.) พ.ย. ：โยโคคาวาโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ （☏028-656-6452）
โทมิยะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์（☏028-665-1663）
3 (อา.) – 5 (อ.) พ.ย. เฉพาะช่วงเช้า：มินามิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์（☏028-645-0006）
7 (พฤ.) – 10 (อา.) พ.ย.：โทโยซาโตะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์（☏028-660-2340）
9 (ส.) – 10 (อา.) พ.ย.：คิโยฮาราโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์（☏028-667-5696）
คุนิโมโตะโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์（☏028-665-2942）
10 (อา.) พ.ย.：คาวาจิโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ （☏028-671-3201）

ห้ องเรียนอาหารญี่ปุน

เทศกาลเฟสต้ าโอโอยะ 2019 ครั้งที่ 20
♪วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม
☺

17:00 ～21:00

・การฉายภาพบนผนัง



วันอาทิตย์ ที่ 10 พ.ย.10:00～14:00

☺

ร่ วมแลกเปลี่ยนพร้อมกับการทาอาหารญี่ปนประจ
ุ่
าบ้าน！
สมัครก่อนวันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน

・การขายของที่ระลึก (แสงไฟโอโอยาชิ)
・การเปิ ดไฟ light up สวนโอโอยะเคอิคงั
(12(ส.)- 26 (ส.) ต.ค.17：00～22：00)

สมาชิก 30 คน (ตามลาดับการสมัคร)

￥

ผูใ้ หญ่：500 เยน/ต่ากว่ามัธยมต้น ฟรี

￥

700 เยน (ค่าวัตถุดิบ)

＠

พิพิธภัณฑ์โอตานิ (โอโอยะ มาจิ 909)
สวนโอโอยะเคอิคงั (โอโอยะ มาจิ 1224)

＠

ห้องทาอาหาร ชิโซโกโคมิวนิตีเซ็นเตอร์
(อาเกโบโนะโจ 7-1)

☏

สหกรณ์โอโอยะเซคิซาอิ 028-652-0924

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

Japan cup cycle road race


วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม

☺

＠

2019 Japan cup cycle criterium
ลู่แข่งขันที่อุซึโนมิยะโอโอโดโอริ



วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม

☺

2019 Japan cup cycle road race

＠

ลู่แข่งขันที่สวนสาธารณะชินริ นโคเอ็นอุซึโนมิยะ
กรุ ณาตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่

เทศกาลอุซิโนมิยะโจชิ

☺

http://www.japancup.gr.jp/

วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 10:00～15:00
・การแต่งกายยุคโบราณใน 「ขบวนแห่ชาซังเงียวเรทซึ 」
・การออกร้านอาหาร
・การแสดงบนเวที (ศิลปะดั้งเดิม เป็ นต้น)

￥
＠

ฟรี

☏

สานักงานประชาคม「โยมิงะเอเระ! อุซึโนมิยะโจ」

อุซึโนมิยะ โจชิโคเอน (ฮงมารู โจ 1-15)
028-632-2989

－3－

พิพิพธิ ภัณฑ์ อุซึโนมิยะโยเซอิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงภาพและเครื่ องปั้ นดินเผาเกี่ยวกับนางฟ้า มีสิ่งประดิษฐ์หรื อกลไกแปลกๆ มากมาย เช่น การพลิกหน้าหนังสือภาพนางฟ้าหรื อเปิ ดกล่องดนตรี
นางฟ้าเพียงแค่ใช้มืออัง เชิญชมกระจกสีนางฟ้าที่สวยงามบริ เวณประตูทางเข้าซึ่ งออกแบบโดย คุณอามาโนะ โยชิทากะผูอ้ อกแบบตัวการ์ตูนอนิเมะและ
เกมส์
【สถานที่ต้ งั 】อุซึโนมิยะชิ บาบะโดโอริ 4-1-1 อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์ ชั้น 5
【เวลาเปิ ดบริ การ】 9：00～19：00
【วันหยุด】วันจันทร์ที่ 1 ของเดือน , วันหยุดสิ้ นปี และปี ใหม่ (29 ธันวาคม-3 มกราคม)
【ค่าบริ การ】ฟรี
【โฮมเพจ】http://www2.ucatv.ne.jp/~ufairy-m/
【ติดต่อสอบถาม】☏028-616-1573
＜ข่าวสารกิจกรรม＞

การอ่านหนังสื อภาพ
วันเวลา：วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 13：30～14：00
สถานที่จดั งาน：ภายในพิพิพิธภัณฑ์โยเซอิ มุมห้องสมุด
รายละเอียด：การอ่านหนังสือภาพโดยสมาคมโอชาเบริ โยเซ (กลุ่มอาสาสมัคร)
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โฮมเพจหรื อที่พิพิธภัณฑ์โยเซอิ

การบริการล่ามอาสาสมัคร
บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

อังคาร

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

15:00-17:00

พุธ

―

ศุกร์

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

►จันทร์ – เสาร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยื่นคาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิ
ยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ
นะซึคิ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ภาษาจีน

－4－

