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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

ฉบับที่146
ตีพิมพ์
10 พฤศจิกายน 2562

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 ศูนย์ให้คาปรึ กษาแก่ชาวต่างชาติโทจิกิ การดาเนินการเข้าเรี ยนของเด็ก・การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรี ยน
หน้ า 3 เชิญสนุกกับหนังสือภาพนานาชาติ งานวัฒนธรรมฤดูใบไม้ร่วงศูนย์โชไกกักคุชู เป็ นต้น
หน้ า 4 บุเรคคุซุ อารี นาอุซึโนมิยะ การให้คาปรึ กษาแก่ชาวต่างชาติ เป็ นต้น

การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไต้ ฝุ่น
บ้านของฉันก็มีน้ าจากแม่น้ าไหลท่วมเข้ามา
บ้านสกปรกมากเลย อยากให้ช่วยจังเลยค่ะ

พายุไต้ฝนุ่ หมายเลข 19 「ฮากิบิส」เมื่อวันที่
12 ตุลาคม รุ นแรงมากเลยนะคะ

ใช่ครับ ที่อุซึโนมิยะก็มีฝนตกหนักจนน้ าใน
แม่น้ าเอ่อล้นเลยนะครับ

มาตรวจสอบระบบการช่วยเหลือของเมืองอุซึโนมิยะ
กันครับ
①

②

ระบบการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยจากไต้ ฝุ่น
２）เงินเยี่ยมสาหรับภัยพิบัติ

การให้เงินแก่ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บหรื อบ้านพังเสี ยหายจากภัยพิบตั ิ
โดยอาเภอจะติดต่อไปยังผูอ้ ยูใ่ นกลุ่มเป้าหมาย

ระบบการช่วยเหลือที่อุซึโนมิยะ สาหรับผูป้ ระสบภัยจากไต้ฝ่ นุ
เพื่อให้กลับสู่ชีวิตปกติ
１） ออกใบรับรองความเสี ยหาย

เกี่ยวกับระบบอื่นๆ กรุ ณาตรวจสอบจากโฮมเพจอุซึโนมิยะ

กรณีบา้ นพังเสียหายจากภัยพิบตั ิ (ฝนตกหนักและไต้ฝนุ่ ) อาเภอจะเข้า
ไปตรวจสอบสถานการณ์ความเสียหายแล้วออกเอกสารรับรองลาย
ละเอียดความเสียหาย

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/os
hiraselist/1021927/1021942.html（ภาษาญี่ปน
ุ่ ）
③

เพื่อเตรี ยมความพร้อมและความรวดเร็วในการอพยพเมื่อเกิดพายุไต้ฝ่ ุนหรื อฝนตกหนัก กรุ ณาตรวจสอบสถานที่อพยพใกล้บา้ นของตน
เองไว้ล่วงหน้าจากแผนที่ป้องกันภัยของอุซึโนมิยะ（https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/anshin/b
osai/1003241.html）หรื อ「แผนที่การดารงชีวิตของเขตอุซึโนมิยะ」ที่วางแจกไว้ที่สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่า
อื่นๆ สามารถตรวจสอบข้อมูล เช่น พยากรณ์อากาศ แผ่นดินไหวหรื อการอพยพได้จากแอพพลิเคชัน่ สมาร์ท
โฟนหรื อทวิตเตอร์องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่
แอพพลิเคชัน่ ข้อมูลภัยพิบตั ิ「Safety tips」

แอคเคาท์ขอ้ มูลภัยพับตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
「Twitter องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปน
ุ่ 」
「Japan Safe Travel」

สาหรับ Android

สาหรับ iPhone

④
－1－

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

ศูนย์ให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ

ศูนย์ให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโทจิกิ
รายละเอียดการให้คาปรึ กษา ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับสิ่ งที่เป็ นปั ญหาต่อการ
ดารงชีวิต เช่น สถานภาพการพานัก , งาน , โรงพยาบาล ,
สวัสดิการ , การเลี้ยงบุตร , การศึกษาของเด็ก เป็ นต้น
วิธีการขอรับคาปรึ กษา โทรศัพท์（ ☏ 028-627-3399 ）、（วันอังคาร
～เสาร์ 9：00～16：00）หรื อการพูดคุยโดยตรง (กรุ ณา
โทรจองล่วงหน้า)
สถานที่
ภายในศูนย์นานาชาติโทจิกิ （TIA）
อุซึโนมิยะชิ ฮงโจ 9-14
※ ปรึ กษาได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย สามารถมารับคาปรึ กษาได้อย่างสบายใจ
てつづ
เนื่องจากจะเก็こ
บรักษาข้อมูลคาปรึにゅうがく
กษาไว้เป็ นความลั
บ
子ども
の入学
手続き
※ อื่นๆ การปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง กรุ ณาจองล่วงหน้า
ปรึ กษาทางกฏหมาย：ทุกวันอังคารที่ 1 ของสัปดาห์10：00～12：00
ปรึ กษาสถานภาพพานัก：ทุกวันพุธ ที่ 2 ของสัปดาห์ 10：00～12：00
ปรึ กษาสุขภาพและจิตใจ：ทุกวันอังคารที่ 4 ของสัปดาห์ 15：00～16：00

※

เวลา・ภาษา・วัน ให้คาปรึ กษา
9：00～16：00

ภาษาญี่ปนุ่
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ภาษาเวียดนาม

วันอังคาร – วันเสาร์

10：00～13：00

ภาษาจีน・ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาอังกฤษ・ภาษาตากาล็อก

วันอังคาร
วันพฤหัสบดี

วันศุกร์
ภาษาไทย
วันเสาร์
ภาษาเนปาล
ใช้เครื่ องแปลภาษาสาหรับภาษาสิ งหล・ภาษาทมิฬ และภาษาอื่นๆ

การดาเนินการการเข้ าเรียนของเด็ก

การตรวจสุ ขภาพเพื่อเข้ าเรียน

เด็กที่มีสัญชาติต่างประเทศ สามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนประถม 6 ปี และ
โรงเรี ยนมัธยมได้ 3 ปี
โรงเรี ยนเริ่ มปี การศึกษาใน เดือนเมษายน และสิ้นสุดปี การศึกษาในเดือน
มีนาคมปี ถัดไป
โรงเรี ยนประถม・มัธยมของรัฐบาลที่เด็กไปแตกต่างกันไปตามที่อยูข่ อง
ตนเอง
นอกจากนี้ยงั มีห้องเรี ยนสาหรับเด็กที่มีความกังวลเกี่ยวกับการอ่านและ
เขียนภาษาญี่ปุ่น
หากต้องการเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนประถมหรื อมัธยมของรัฐบาล กรุ ณา
ติดต่อดาเนินการที่แผนกการจัดการของโรงเรี ยน（☏028-632-2724）

－2－

▽

กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่เข้าเรี ยนชั้นประถม ในเดือนเมษายน ปี 2020

▽

วัน วันที่ 23 ต.ค – วันที่ 28 พ.ย.
วันตรวจสุขภาพแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรี ยนประถม
อื่นๆ
・ได้ส่งเอกสารเขียนระบุสถานที่และวันสาหรับการตรวจสุ ขภาพใน
เดือนกันยายนให้กบั ผูอ้ ยูใ่ นกลุ่มเป้าหมาย
・ผูท
้ ี่ไม่ได้รับเอกสาร กรุ ณาโทรศัพท์（☏028-632-2756）
ไปที่แผนกสุขภาพของโรงเรี ยนสาหรับเด็กที่ตอ้ งการเข้าเรี ยนชั้น
ประถม

▽

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫
เชิญสนุกกับหนังสื อภาพนานาชาติ♪


วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 13:30～15:30

☺

การแนะนาประเทศและการละเล่นประจาชาติ พร้อมกับ

โคคุไซโคริวซาลอน♪
ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16:00 ～18:00



23 พฤศจิกายน ของตกแต่งวันคริ สต์มาส

การอ่านหนังสื อภาพให้ฟังโดยชาวต่างชาติ

21 ธันวาคม

นาเสนอหนังสื อภาพของประเทศอีหร่ าน・เยอรมัน・

※เสาร์ที่ 3 เฉพาะธันวาคม

จีน・จาไมก้า
＠

☏

☺

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ♪

（ซุซุเมะโนะมิยะมาจิ 56-1)

\

ฟรี

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ

＠
☏

ห้องสมุดมินามิ ห้องโถงซาซังคุโระซุ

028-616-1870

เทศกาลนานาชาติ

☺

วันคริ สต์มาสพิเศษ

028-616-1563

Let's Amigo

เทศกาลฮากุโระบงเตง

วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน10:00～15:00 (จัดงานแม้ฝนตก)
・การออกร้านและการแสดงจาก 13 ประเทศ！
・การให้คาปรึ กษาแก่ชาวต่างชาติ เกี่ยวกับสุ ขภาพของฟัน
ร่ างกาย และการดารงชีวิต (ฟรี )

がつ み っか

ど

よ っか

สมัยเอโดะช่วงกลาง (ประมาณ 300 ที่แล้ว)
う つ の み や じょうしこうえん

＠ คอนเซเร่ ศูนย์เยาวชนโทจิกิ
（โคะมะนิว1-1-6）

にち

11月3日(土)～4日(日)10:00～16:00
จัดเทศกาล
：
(เสาร์まつ・นักขัตฤกษ์) 9:00～19:00
ぎょうざ
うつの
み 23
や พ.ย.
ぎょうざ
 วันまち
「餃子の町」宇都宮の餃子祭りで
ぎょうざ
た
เทศกาลบงเตงส
าหรั
บเด็ก：วันอาทิตย์ ที่24 พ.ย. 9:00～14:00
いろいろな餃子を食べてみましょう♪
☺ เทศกาลฤดูใบไม้ผลิของศาลเจ้าฮากุโระซังที่สืบทอดมาตั้งแต่

・มุมทดลองประสบการณ์หมากรุ กจีน และมายากล

ほんまるちょう

宇都宮
(本丸
町อ1-15)
ศาลเจ้公園
าฮากุโระซั
งและเมื
งอิมาซาโตะ
＠ 城址

☏ ศูนย์เยาวชนโทจิกิ แผนกธุรการ
028-624-1488

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่า

าฮากุโระซัง
☏ สานักงานศาลเจ้
じっこう い い ん か い
宇都宮餃子祭り実行委員会
028-674-3479
028-632-2445
う つ の み や ぎょうざまつ

งานวัฒนธรรมฤดูใบไม้ ร่วง ศูนย์ชุมชนท้ องถิ่น・ศูนย์พลเมืองประจาท้ องถิ่น・ศูนย์โชไกกักคุชู
☺
＠

การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ การขายผักสดที่เก็บมาใหม่ๆ เทศกาลประจาท้องถิ่นที่
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์แต่ละท้องถิ่น
16 พ.ย. (ส.) ：ศูนย์ชุมชนอิซูมิงะโอกะ「เทศกาลวัฒนธรรมอิซูมิงะโอกะ」（☏028-662-4821）
ศูนย์ชุมชนอิมาซูมิ「อิมาซุมิโคมิเซงมัทซึริ」（☏028-639-6066）
16 พ.ย. (ส.) – 17 (อา.):ศูนย์พลเมืองซุซูเมะโนะมิยะ「เทศกาลวัฒนธรรมซุซูเมะโนะมิยะ・เทศกาลชูกาคุ」（☏028-653-1511）
ศูนย์นิชิโชไกกักคุชู「เทศกาลวัฒนธรรมศูนย์นิชิโชไกกักคุชู」（☏028-648-7480）
ศูนย์พลเมืองมิซุโฮะโนะมาจิ「เทศกาลมิซุโฮะ」（☏028-656-1580）
ศูนย์ชุมชนโกะไดวากะมัทซึฮาระ「เทศกาลวัฒนธรรมโกะได・วากะมัทซึฮาระ」（☏028-653-6767）
24 พ.ย. (อา.)：ศูนย์พลเมืองโทมิยะ「โทมิยะโซบะมัทซึริ」（☏028-665-0002）
－3－

บุเรคคุซุ อารีนาอุซึโนมิยะ（โรงยิมเขตอุซึโนมิยะ）

ข่าวประชาสัมพันธ์

○สิ่ งอานวยความสะดวก

มี สนามกีฬาหลัก สนามกีฬาย่อย สนามฝึ กการต่อสู้ ห้องฝึ กซ้อม เป็ นต้น สนามกีฬาหลัก กว้าง（38ｍ×50ｍ） มีบาสเก็ตบอล 2 สนาม
เทเบิลเทนนิส 21โต๊ะ วอลเล่ยบ์ อลสาหรับ 6 คน 3 สนาม วอลเล่ยบ์ อลสาหรับ 9 คน 2 สนาม แบดมินตัน 10 สนาม เป็ นต้น
นอกจากนี้ ห้องฝึ กซ้อมยังมีอุปกรณ์ตา่ งๆ มากมาย เช่น ชุดยกน้ าหนัก การสมัครและค่าบริ การ การใช้ห้องฝึ กซ้อม กรุ ณาตรวจสอบจากโฮมเพจ
ด้านล่าง
【ที่อยู】
่ อุซึโนมิยะชิ โมโตะอิมาอิซุมิ 5-6-18
【เวลาการใช้บริ การ】วันธรรมดา・วันเสาร์

9：00～21：00 วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9：00～17：00

【วันหยุด】ทุกวันอังคาร（หากวันอังคารเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์เลื่อนเป็ นหยุดวันถัดไป）
、วันหยุดสิ้ นปี และปี ใหม่
【การเดินทาง】คันโตบัส

สถานี JRอุซึโนมิยะ（ออกจากประตูฝั่งตะวันออก）ไปทาง「อุซึโนมิยะเอคิฮิกาชิกุจิ～ฮิกาชิโทะโชคัง・คิตะโคะเอโดะ
มาจิ～ฮิราอิเดะโคเงียวดังจิเซง」ลงป้ายรถ「มาโรนิเอะพุระซะมาเอะ」
คันโตบัส สถานี JRอุซึโนมิยะ (ออกจากฝั่งประตูตะวันตก)ไปทาง「⑫โคะเอโดะ・ยานากิดะชาโคะ」ลงป้ายรถ「ฮาคุโยโคโค」
【โฮมเพจ】http://utsunomiya-sponavi.or.jp/facility/facility.php?id=1
【ติดต่อสอบถาม】☏028-663-1611

ในเขตอุซึโนมิยะ นอกจากบุเรคคุซุ อารี นาอุซึโนมิยะ(โรงยิมเขต) แล้วยังมีอีก 6 โรงยิม คือ โรงยิมอา
เกโบโนะ โรงยิมซุซูเมะโนะมิยะ โรงยิมคิโยฮาระ โรงยิมคาวาจิ โรงยิมคามิคาวาจิ

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

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

พฤหัสบดี

14:00-17:00

พฤหัสบดี

15:00-17:00

ภาษาจีน
อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พุธ

ศุกร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยื่นคาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

028-632-2834

►จันทร์ – เสาร์

พฤหัสที่ 2
―

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ

－4－

―

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

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี

