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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
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ฉบับที่149
ตีพิมพ์
10 กุมมภาพันธ์ 2563

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 การยื่นภาษีบารุ งท้องถิ่น・ภาษีจงั หวัด หน้ า 3

โคคุไซโคริ วซาลอน , การเต้นราร่ วมกันของเด็กและพ่อแม่ , เอโคมัทซึริ 2020 เป็ นต้น

หน้ า 4 คลินิกฉุกเฉินเวลากลางคืนและวันหยุดของเขตอุซึโนมิยะ
について

ระวังไข้ หวัดใหญ่ และโรคติดต่ อ！

￥

ในฤดูหนาวมีคนเป็ นไข้หวัดใหญ่กนั เยอะเลย
ครับ ที่ญี่ปนคนจะเป็
ุ่
นกันมากตั้งแต่เดือน
ธันวาคมถึงมีนาคมครับ

คนใกล้ชิดฉันก็มีคนเป็ นไข้หวัดใหญ่แล้วหยุด
งานนะคะ แต่ว่าไข้หวัดใหญ่มีอาการอย่างไร
บ้างคะ？

+++++++++++++++++++++++++++++
คนที
่เป็ นไข้หวัดใหญ่มีจะอาการรุ นแรงครับ โดยจะมีไข้สูงมากกว่า 38 องศา มีอาการปวดไปทั้งร่ างกาย เช่น ปวดหัว ปวด
++อ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ ยังมีอาการเหมือนกับไข้หวัดธรรมดา คือ เจ็บคอ มีน้ ามูก และไอ เด็กอาจจะเป็ น
ตามข้
ไข้สมองอักเสบเฉียบพลัน ผูส้ ูงอายุและผูท้ ี่มีภูมิคมุ้ กันต่าก็อาจจะเป็ นโรคปอดบวม

ควรจะทาอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็ นไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อคะ？

ล้างมือและกลั้วคอ เมื่อกลับมาบ้านและก่อนรับประทานอาหาร
② เมื่ออากาศแห้ง เยื่อเมือกในลาคอจะอ่อนแอ ทาให้เป็ นหวัดได้ง่าย ดังนั้นควรจะใช้เครื่ องเพิ่มความชื้น
เพื่อให้มีความชื้นที่เหมาะสม（50％～60％）
③ หากไข้หวัดใหญ่ระบาด ไม่ควรออกไปยังสถานที่ที่มีคนจานวนมาก หรื อควรสวมหน้ากากอนามัย
①

เชิญฉีดวัคซี นป้องกันล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนที่ไข้หวัดใหญ่จะระบาดกันเถอะ

หากเป็ นไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อแล้วควรจะทาอย่างไรดีคะ？
ควรรี บไปพบแพทย์หากมีอาการรุ นแรง หากมีอาการไม่ดีในเวลากลางคืนหรื อวันหยุด สามารถใช้
สถานพยาบาลฉุกเฉินตอนกลางคืนและวันหยุดของเขต（028-625-2211）
② ดื่มน้ ามากๆ และพักผ่อนมากๆ
③ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้ องกันการติดต่อไปยังผูอ้ ื่น
④ ไม่ไปสถานที่ที่มีคนจานวนมาก โรงเรี ยน หรื อที่ทางาน
①

ในประเทศจีน มีบางบ้านใช้หม้อต้มน้ าส้มสายชูให้เดือด เพื่อฆ่าเชื้อภายในบ้าน

－1－

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

การยื่นภาษีบารุงท้ องถิ่น・ภาษีจังหวัด
โฮมเพจอุซึโนมิยะ

ID:1021110

ภาษีบารุ งท้องถิ่น・ภาษีจงั หวัด（ภาษีที่ชาระให้กบั เขตที่อาศัยอยูใ่ นวันที่ 1 มกราคม）เป็ นภาษีที่คานวณจากรายได้ภายใน 1 ปี ของปี ที่แล้ว
จาเป็ นต้องมีการยื่นแสดงรายงานที่ถูกต้องของการหักภาษี และจานวนของรายได้ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นอุซึโนมิยะ ในวันที่ 1 มกราคม 2020 กรุ ณายื่นภาษี
ที่แผนกภาษีเขตอุซึโนมิยะ
■การยื่นภาษีของเมืองอุซึโนมิยะ

สถานที่：แผนกภาษีเทศบาล（ชั้น 2 อาเภออุซึโนมิยะ）
ระยะเวลา： 17 กุมภาพันธ์ (จันทร์) - 16 มีนาคม(จันทร์) ※ หยุด วันเสาร์・อาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์
24 กุมภาพันธ์ (จันทร์) และ 1 มีนาคม (อาทิตย์) เป็ นวันหยุดแต่สามารถยื่นได้
เวลา：8:30～17:15
ติดต่อสอบถาม：แผนกภาษีเทศบาล 028-632-2217，2233，2221，2214
Ｑ

ถ้าไม่มีรายได้ ต้องยื่นภาษีบารุ งท้องถิ่น และภาษีจงั หวัดหรื อไม่？

ต้องยื่นภาษีถึงแม้จะไม่มีรายได้
หากไม่ยื่นภาษี จะไม่สามารถคานวณ ภาษีประกันสุขภาพแห่งชาติและค่ารักษาพยาบาลสาหรับผูส้ ูงอายุ , ค่าเบี้ยประกันการพยาบาล ,
ค่าเช่าบ้านของเทศบาลและจังหวัด , ค่าธรรมเนียมสาหรับศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เป็ นต้น
นอกจากนี้ หากไม่ย่ืนใบรับรองการเสี ยภาษี (เอกสารรับรองการเสี ยภาษีเงินได้และภาษีบารุ งท้องถิ่นและภาษีจงั หวัดภายในระยะเวลา 1 ปี )
และ หนังสื อรับรองรายได้ (เอกสารแสดงจานวนภาษีที่ชาระ) เพื่อใช้สาหรับการต่ออายุสถานะการพานัก ก็จะไม่ได้รับอนุญาต
กรุ ณายื่นตามวันเวลาที่กาหนด หากยื่นล่าช้า อาจจะทาให้ไม่ได้รับเอกสารทันทีตามเวลาที่ตอ้ งการ เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายวันในการ
ทาเอกสารรับรอง

Ａ

Ｑ

ต้องยืน่ ภาษีรายได้ข้นั สุดท้ายที่สานักงานสรรพากร （※）พร้อมกับ ยื่นภาษีที่เขตอุซึโนมิยะหรื อไม่？

Ａ

ผูท้ ี่มีรายได้ กรุ ณายื่นภาษีรายได้ข้นั สุดท้ายที่สานักงานสรรพากร ไม่ตอ้ งยื่นที่เขตอุซึโนมิยะ
ผูท้ ี่ไม่มีรายได้ กรุ ณายื่นที่เขตอุซึโนมิยะ ไม่ตอ้ งยื่นภาษีรายได้ข้นั สุดท้ายที่สานักงานสรรพากร
ผูท้ ี่มีรายได้เฉพาะเงินเดือน เมื่อบริ ษทั ปรับภาษีสิ้นปี ไม่ตอ้ งยื่น

กุมภาพันธ์ ปี 2020 ย้ายบ้านมาที่อุซึโนมิยะ ต้องยื่นภาษีบารุ งท้องถิ่น และภาษีจงั หวัดที่ไหน？
Ａ ภาษีบารุ งท้องถิ่น และภาษีจงั หวัดต้องชาระภาษีในเขตอาเภอที่อาศัยอยูใ่ นวันที่ 1 มกราคม ดังนั้นกรุ ณายื่นภาษีในเขตอาเภอที่
อาศัยอยูใ่ นวันที่ 1 มกราคมก่อนการย้ายบ้าน
Ｑ

※การยื่นภาษีรายได้ข้ น
ั สุดท้ายที่สานักงานสรรพากร

เมื่อยืน่ แบบแสดงรายได้ภายใน 1 ปี ที่กรมสรรพากรแล้วจะได้รับกาหนดจานวนภาษีข้นั สุดท้าย แล้วจึงดาเนินขั้นตอนเพื่อจ่ายภาษีเพิ่มเติมหากไม่พอ
หรื อรับเงินคืนหากชาระภาษีมากเกินไป สิ่ งดังกล่าวคือการยื่นภาษีรายได้ข้นั สุดท้าย หากบริ ษทั ไม่ได้มีการปรับภาษีสิ้นปี หรื อทางานมากกว่า 2 บริ ษทั
ขึ้นไปกรุ ณายื่นภาษีรายได้ข้นั สุดท้าย
สถานที่：มาโรนิเอะพลาซ่า
ระยะเวลา：17 กุมภาพันธ์ (จันทร์- 16 มีนาคม(จันทร์) ※※ หยุด วันเสาร์・อาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์
24 กุมภาพันธ์ (จันทร์) และ 1 มีนาคม (อาทิตย์) เป็ นวันหยุดแต่สามารถยื่นได้
เวลา：9：00～16：00
ติดต่อสอบถาม：กรมสรรพากรอุซึโนมิยะ 028-621-2151（กรุ ณากด「เบอร์ 0」เมื่อมีเสียงตอบรับอัตโนมัติ）
－2－

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫
คอนเสิร์ต♪
พิพธิ ภัณฑ์ อุซึโนมิยะ ♪

โคคุไซโคริวซาลอน♪
ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน



16：00 ～18：00

15 กุมภาพันธ์ (เสาร์)



11：00～12：00（เปิ ดประตู 10：30）

22 กุมภาพันธ์ มาเล่นมายากลกันเถอะ♪
☺

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ♪

\

ฟรี

＠

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่า

บทเพลงคุราริ เนทชิจูโซ โดย คุราริ เนท คารุ เตท โพวารุ

\

ฟรี
160 ท่านแรก
ไม่ตอ้ งสมัคร
ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์อุซึโนมิยะ

จานวน
การสมัคร

(บาบะโดริ 4-1-1)
☏

☺

＠

(นากาโอกะโจ 1077)

028-616-1563
☏

อุซึโนมิยะ KEIRIN
กิจกรรมทดลองประสบการณ์ สาหรับครอบครัว

การอภิปรายความหลากหลายทางวัฒนธรรม

☺

15 กุมภาพันธ์ (เสาร์)

10:00～12:00

ฟังเรืム
่ องราวของประเทศเวียดนาม กานา จีน นิวซีแลนด์เกี่ยวกับ
การทางานร่ วมกันระหว่างชาวต่างชาติและชาวญี่ปนุ่ การศึกษา
การดารงชีวิต การเข้าสังคม เป็ นต้น ♪
เชิญทุกท่านมาร่ วมสนุกและเรี ยนรู้ความแตกต่างร่ วมกัน！

\



16 กุมภาพันธ์ (อาทิตย์) 10：00～15：00

☺

・ทดลองประสบการณ์การแข่งจักรยาน！
・การตกขนม , การตกโยโย เป็ นต้น

การสมัคร

ชั้น 6 ห้องโถงอเนกประสงค์ 1・2
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า 028-616-1567

สนามแข่งจักรยานอุซึโนมิยะ (ฮิกาชิมทั ซึริ 1-2-7)
มุมแนะนามือใหม่ประตูทางเข้าฝั่งตะวันออก

☏

028-625-0100

เอโคมัทซึริ 2020



29 กุมภาพันธ์ (เสาร์) 11：00～11：30



☺

เชิญเด็กและผูป้ กครองร่ วมเต้นรากับอาจารย์อีรีนาจาก

☺

ประเทศเบลารุ ส♪
กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็กทารก ถึงต่ากว่าเด็กประถม・ผูป้ กครอง (พ่อแม่)

＠

20 คู่แรก

\

มินามิโทะโชคัง โอฮิซามาฮิโรบะ

＠

(ซุซูเมะโนะมิยาโจ 56-1)
☏

ไม่ตอ้ งสมัคร

＠

การเต้ นราร่ วมกันของเด็กและพ่อแม่ ♫♪

จานวน

ฟรี

\

ฟรี

＠ อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์（บาบะโดริ 4-1-1）

☏

028-643-0100

7 (เสาร์)・8 (อาทิตย์) มีนาคม 10：00～15：00
・ประดิษฐ์ส่ิ งของขนาดเล็กจากผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว
・การทัศนศึกษาที่คลีนพาร์คโมบาระ
・การจับรางวัล
・การจัดแสดงผลงาน เป็ นต้น
ฟรี
ศูนย์เรี ยนรู้สิ่งแวดล้อมอุซึโนมิยะ
(โมบาระโจ 777-1)

☏

028-653-7609

－3－

028-655-6030

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกฉุกเฉินเวลากลางคืนและวันหยุดของเขตอุซึโนมิยะ

ห้องรอ

ทางเข้าคลินิก

ลักษณะภายนอกของคลินิก

สถานที่ให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉินสาหรับการเจ็บป่ วยกะทันหันและการบาดเจ็บในเวลากลางคืนและวันหยุด เป็ นการรักษาแค่เพียง 1 วันและยาสาหรับ
1 วันเท่านั้น ในวันถัดไป (ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่อง) กรุ ณาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เคยไปประจาหรื อโรงพยาบาลอื่นๆ แผนกในการรักษาคือ แผนก
อายุรกรรม・แผนกเด็ก・ทันตกรรม
เวลารักษา：【ช่วงกลางวัน】9:00～17:00（เฉพาะวันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์）
【ช่วงกลางคืน】19:30～7:00 ของวันถัดไป（ทุกวัน）แผนกอายุรกรรม・แผนกเด็ก
19:30～24:00 （ทุกวัน）ทันตกรรม

ที่อยู：
่ อุซึโนมิยะชิ ทาเคบายาชิมาจิ 968
☏：028-625-2211

โฮมเพจ：http://www.umth.or.jp/kyukyu/

การบริการล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ
028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

15:00-18:00

จันทร์

►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)

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า １ โดย：อุซุย ยูริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญีป่ นแบบง่
ุ่
ายๆ・
อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย ในโฮมเพจ
ของ สมาคมนานาชาติ อุซึโนมิยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบ
ไซต์น้ ี

