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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

ฉบับที่147
ตีพิมพ์
10 ธันวาคม 2562

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 หยุดเดินสู บบุหรี่ ในท้องถนนกันเถอะ , หมดห่วงกับการดูแลเด็ก「เมื่อ」เจ็บป่ วย หน้ า 3 เทศกาลฤดูหนาว ＆เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ , ชมพระอาทิตย์
ขึ้นวันแรกของปี ที่อุซึโนมิยะทาวเวอร์ เป็ นต้น หน้ า 4 สวนซากปราสาทอุซึโนมิยะ , การให้คาปรึ กษาแก่ชาวต่างชาติ เป็ นต้น

กิจกรรมการฉลองปี ใหม่ของประเทศต่างๆ
เวลา 1 ปี ผ่านไปเร็วจังเลยนะคะ ปี นี้ใกล้จะหมด
ปี แล้ว ไม่รู้ว่าวันปี ใหม่（วันขึ้นปี ใหม่）ทา
กิจกรรมอะไรกันบ้างคะ？

คาทักทายปี ใหม่ของประเทศมาเลเซีย คือ
เซอละมัท ต า ฮุ น บ า รู

「Selamat tahun baru」เนื่องจากมาเลเซีย

มีหลายเชื้อชาติวนั ขึ้นปี ใหม่จึงแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ครอบครัว
ครอบครัวของฉันคือในเดือนกุมภาพันธ์ มีการกล่าวคาอวยพรกับ

กิจกรรมวันปี ใหม่ต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
นะครับ ผมได้ถามคนจากหลายประเทศดูแล้ว
ครับ

ครอบครัวหรื อพบปะกับเพื่อนฝูง (คุณทัง ชินยี)
คาทักทายปี ใหม่ของประเทศอินโดนีเซียคือ
เซอละมัท ต า ฮุ น บ า รู

「Selamat tahun baru」ในวันขึ้นปี ใหม่มี

คาทักทายปี ใหม่ของประเทศเวียดนาม คือ

การรวมตัวของคนในครอบครัว แล้วรับประทานอาหารหรื อไปเที่ยว
ร่ วมกัน（คุณฟาเฟริ ）

จุ๊ ก ห มึ่ ง นั ม เหมย

「Chúc mừng năm mới」

มีการจัดเทศกาลเพื่อให้ทุกคนได้เข้าร่ วมและสนุกสนานร่ วมกัน
จิ
อาหารสาหรับวันขึ้นปี ใหม่คือขนมเค้ก「Chúng」 ผูใ้ หญ่ให้เงินปี

คาทักทายปี ใหม่ของประเทศไทยคือ
「สวัสดีปีใหม่」 ปี ใหม่ของไทยคือ วันที่ 1
มกราคม ไปวัด มอบของขวัญและการ์ดอวยพรให้กบั คุณพ่อคุณแม่

ใหม่กบั เด็ก และเด็กก็ให้เงินปี ใหม่กบั ปู่ ย่าตายาย（คุณเหงียน ซวน）

และเพื่อน และมีปาร์ต้ ีกบั ญาติและเพื่อนๆ (คุณมานพ)

ประดับประตูตน้ สน（ประดับด้วยต้นสน） ไปวัด（คุณบี ตี） ไปดู
คาทักทายปี ใหม่ของประเทศอินเดียคือ

ดอกไม้ไฟ（คุณเหงียน แวน）

อิ นิ ย า พุ ท ทั น ดู น า รู เ บ รุ ทุ ค ค า ล

「Iniya Puthandu Nalvazhthukkal」

ไปทะเลใกล้เคียงในตอนดึกของวันก่อนขึ้นปี ใหม่แล้วเฉลิมฉลอง
กับผูค้ นที่รวมตัวกันบริ เวณทะเล เวลาเที่ยงคืนตัดเค้กรับประทาน (คุณ
ฮาริ ช)

คาทักทายปี ใหม่ของประเทศบราซิล คือ
เ ฟ ริ ส อาโน โ น โ ว

「Feliz Ano Novo!」

มีการจุดดอกไม้ไฟฉลองขึ้นปี ใหม่ สวมใส่เสื้ อผ้าสี ขาว ดื่มแชมเปญ

คาทักทายปี ใหม่ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คือ

รับประทานถัว่ มีคนจานวนมากไปทะเล แล้วกระโดดข้ามคลื่น 7 ครั้ง

「Maligayne Bagone Taon」ตอน

ม ะ ลิ ก ะ ยั ง บ ะ ก ง ท ะ อ ง

เพื่อแสดงความสานึกในพระคุณของเทพธิดาแห่งทะเล（คุณแอนนา）

กลางคืนไปสวดมิสซาที่โบสถ์ หลังจากสวดเสร็จแล้วจึงกลับบ้านตอน
ดึกรับประทานไก่ พาสต้าเป็ นอาหารเย็นกับครอบครัว (คุณดิกแมน)

ปี นักษัตรของปี หน้า คือ ปี ชวดนะคะ
1

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

หยุดเดินสู บบุหรี่ในท้ องถนนกันเถอะ

การเดินสู บบุหรี่ บนท้องถนน เป็ นอันตราย เพราะว่าไฟจากบุหรี่ อาจไปถูกกระเป๋ า เสื้ อผ้าหรื อร่ างกายของคนรอบข้าง
ข้อกาหนด (ของเขตอุซึโนมิยะ) สถานที่ห้ามสู บบุหรี่ และห้ามถือบุหรี่ ที่จดุ ไฟ
▼สัญลักษณ์ดงั ต่อไปนี้ที่ติดอยู่

▼พื้นที่ท้ งั หมดภายในเขต

บริ เวณถนนหมายถึง

ไม่เดินสูบบุหรี่ บนท้องถนน

ห้ามสูบบุหรี่ ถือบุหรี่ ที่จุดไฟ

สูบบุหรี่ ในพื้นที่ที่มีที่เขี่ยบุหรี่ หรื อใช้ที่เขี่ยบุหรี่ แบบพกพา

หากสูบบุหรี่ หรื อถือบุหรี่ ที่จุดไฟจะถูก
ปรับเป็ นจานวนเงิน 2,000 เยน

สถานีＪＲอุซึโนมิยะฝั่งตะวันตกบริ เวณทางเดินดาดฟ้า เป็ น
สถานที่ที่สามารถสูบบุหรี่ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ แผนกดูแลคุณภาพชีวิต  028-632-2866

หมดห่ วงกับการดูแลเด็ก「เมื่อ」เจ็บป่ วย
สถานที่

การช่วยเหลือผูป้ กครองที่ตอ้ งดูแลบุตรและทางานโดยการรับฝากเด็ก
ชัว่ คราว เมื่อเด็กเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ และไม่สามารถดูแลที่บา้ นของ
ตนเองหรื อไม่สามารถฝากไว้ที่โรงเรี ยนอนุบาลได้
▽
▽
▽

▽
▽
▽

สถานที่ แสดงอยูใ่ นตารางทางด้านขวา
กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็กทารกถึงนักเรี ยนประถม（0～11 ปี ）
ค่าใช้จ่าย 1 วัน 2,500 เยน อย่างไรก็ตาม ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับ
ครอบครัวที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพ และครอบครัวที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเมือง
ผูท้ ี่ไม่เคยแต่งงาน ผูป้ กครองเลี้ยงเดี่ยวก็ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสมัคร กรุ ณาติดต่อโดยตรงกับสถานที่แต่ละแห่ง
อื่นๆ ต้องลงทะเบียนสาหรับสถานรับเลี้ยงเด็กป่ วย
เพื่อการรับส่ง
ติดต่อสอบถาม แผนกดูแลเด็ก ☏ 028-632-2392

ที่อยู・
่ การสมัคร

รับ-ส่ง

สถานรับเลี้ยงเด็กป่ วยโรงพยาบาล
ไซเซไกอุซึโนมิยะ
โรงเรี ยนอนุบาลโอฮานะ

ทะเคบายาชิมาจิ 941-3

〇

คลินิกเด็กฟุกุดะ

ชิโมโตะคามิโจ1545-20

☏ 028-678-9600

×

☏ 028-659-8850

โรงเรี ยนอนุบาลฮิบาริ

ทะเคบายาชิมาจิ550-2

〇

☏ 028-627-1316

โรงพยาบาลอุซึโนมิยะตะวันออก
ห้องดูแลเด็กป่ วยดงงุริ
คลินิกฮิบาริ
ห้องดูแลเด็กป่ วยไคซึบุริ
คลินิกอาการปวดและระบบทางเดิน
หายใจอินเตอร์ปาร์คคุริโมจิ
ห้องดูแลเด็กป่ วยจิบิกโกะ
2

ฮิราอิมาจิ435

〇

☏ 028-678-6788

โทคุจิโรมาจิ365-1

〇

☏ 028-665-8897

นากาจิมาโจ765-1
☏ 028-653-5969

×

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫♪

เทศกาลตาโมจิปีใหม่

โคคุไซโคริวซาลอน♪


ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16:00 ～18:00

☺

21 ธ.ค. วันคริ สต์มาสพิเศษ
(เสาร์ที่ 3 เฉพาะธันวาคม)
25 ม.ค. วันปี ใหม่ของจีน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ♪

￥

ฟรี

＠
☏



วันอังคาร ที่ 7 มกราคม
11：30～13：00

☺

ทดลองตาโมจิ

ทดลองชิมได้สาหรับ 100 ท่านแรก หรื อจนกว่าจะหมด
กลุ่มเป้าหมาย ผูท้ ี่อาศัยหรื อทางานและเรี ยนอยูใ่ นเขตอุซึโนมิยะ
100 เยน (ค่าวัตถุดิบ)
￥

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่า

＠

ศูนย์กิจกรรมเยาวชน (โทราอิฮิกาชิ)

028-616-1563

☏

028-663-3155

อุซึโนมิยะ ฮาซึอจิ ิ

เทศกาลฤดูหนาว＆เทศกาลฤดูใบไม้ ผลิ


・เทศกาลฤดูหนาว วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม
・เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ วันพุธ ที่ 15 มกราคม

9:00～19:00

＠

ในเดือนธันวามคมจะมีการเผาเครื่ องรางนาโชคเก่า เช่น
ตุ๊กตาดารุ มะ แผ่นป้ายเครื่ องราง
ในเดือนมกราคม จะมีการเผาของประดับปี ใหม่
ได้มีการกล่าวไว้ว่า หากได้อาบควันธูปจะนาไปสู่ความปรารถนาให้
ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และการป้องกันอัคคีภยั
ศาลเจ้าอุซึโนมิยะฟุตาอารายามะ(บาบาโทโอริ 1-1-1)

☏

ศาลเจ้าอุซึโนมิยะฟุตาอารายามะ 028-622-5271

☺



วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 10:00～22:00

☺

กิจกรรมปี ใหม่ของอุซึโนมิยะ การจับจ่ายซื้อเครื่ องรางนาโชค เช่น

9:00～19:00

ตุ๊กตาดารุ มะ , มาเมะไดโคะ , ปลาคาร์พสีเหลือง (คิฟนุ ะ) เป็ นต้น

＠

คามิกาวาระโดริ (อุซึโนมิยะชิ โอโดริ 1 โจเมะ)

☏

สมาคมความร่ วมมือต่างประเทศจังหวัดโทจิกิ
028-627-5011

ชมพระอาทิตย์ ขนึ้ วันแรกของปี ที่อุซึโนมิยะทาวเวอร์ ！


วันที่ 1 มกราคม (พุธ・วันหยุดนักขัตฤกษ์) 6:00～7:15

☺

มาชมพระอาทิตย์ข้ นึ วันแรกของปี ที่หออุซึโนมิยะกันเถอะ

การสมัคร

เขียนชื่อกิจกรรม（ 「ชมพระอาทิตย์ข้ นึ วันแรกของปี ที่หออุซึโนมิยะกันเถอะ」 ）ชื่อ・อายุ・
รหัสไปรษณีย・
์ ที่อยู・
่ เบอร์โทรฯของผูเ้ ข้าร่ วมและจานวนคน และเขียนที่อยู・
่ รหัสไปรษณีย・
์ ชื่อ ของตัวแทนผูต้ อบกลับส่ง
มาที่ สานักงานสวนสาธารณะฮาจิมนั ยามะ 〒320-0027 อุซึโนมิยะชิ ฮานะวาดะ 5-1-1
・ส่ งไปรษณี ยก์ ่อนวันที่ 13 ธ.ค.
・ไปรษณี ยบัตร 1 ใบ สมัครได้ไม่เกิน 5 คน ไม่สามารถสมัครซ้ ากันหลายครั้ง
・ส่ งไปรษณี ยบ์ ตั รแบบตอบกลับ

กลุ่มเป้าหมาย ผูท้ ี่อาศัยหรื อทางานอยูใ่ นอุซึโนมิยะ
จานวน

จับฉลากเลือก 80 คน

＠

ฮาจิมนั ยามะโคเอน

☏

สานักงานดูแลสวนสาธารณะฮาจิมนั ยามะ

028-624-0642
3

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนแห่งนี้สร้างขึ้นจากส่วนหนึ่งของปราสาทอุซึโนมิยะที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11
หอเซเมคังที่อยูภ่ ายในสวนซากปราสาทอุซึโนมิยะ มีพ้นื ที่อเนกประสงค์สาหรับเรี ยนรู ้วฒั นธรรม เช่น การจัดแสดงประวัติศาสตร์ และ
ห้องแบบญี่ปนุ่ เป็ นต้น
เวลา

9:00～19:00 (ห้องแบบญี่ปน
ุ่ ถึง 21:30 มีค่าใช้จ่าย)

วันหยุดสิ้ นปี และปี ใหม่

วันหยุด

สวนสาธารณะโจชิแผนกดูแลสวนสาธารณะ  028-632-2529
ติดต่อสอบถาม

หอเซเมคัง ฮงมารู โจ 1-15（ฝั่งตะวันออกของที่ว่าการอาเภอ）
 028-638-9390

สามารถเดินเล่น หรื อวิ่งออกกาลังกายภายในสวนได้นะคะ
กรุ ณารักษากฎระเบียบด้วยนะคะ!

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ

จันทร์

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

15:00-18:00

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ภาษาจีน

15:00-17:00

―

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

►จันทร์ –อาทิตย์

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・
เวียดนาม ในโฮมเพจของ สมาคม
นานาชาติอุซึโนมิยะ
(UCIA)http://www.ucia.or.jp

สามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบ
ไซต์น้ ี

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ
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