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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)

พิมพ์
10 สิงหาคม 2563

Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 ชาวต่างชาติทุกท่าน กรุ ณาขอคาปรึ กษาหากมีปัญหาในที่ทางาน เป็ นต้น
หน้ า 3 โคคุไซโคริ วซาลอน ประดิษฐ์งานฝี มือจากวัสดุรีไซเคิล เป็ นต้น
หน้ า 4 สวนสัตว์อุซึโนมิยะ การให้คาปรึ กษากับชาวต่างชาติ เป็ นต้น

「มิยะ โนะ ทาเบโทคุ

จิเคตโตะ」

み

Ｆａｃｅｂｏｏｋの「Ｈｏｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ ｉｎうつのみや」を見よう

คูปองสาหรับทานอาหารราคาพิเศษ
①

ราคา
ตัว๋ 1 เล่ม ราคา 5,000 เยน แต่สามารถใช้ซ้ือสิ นค้าได้ในมูลค่า
6,500 เยน ซื้อได้ครั้งละ 2 เล่ม/คน ซื้อกี่ครั้งก็ได้ที่ ช่องจาหน่าย
ตัว๋

②

ผูม้ ีสิทธิ์ซ้ือ
ผูอ้ าศัยอยู่ ทางาน และนักเรี ยนในเขตอุซึโนมิยะ

③

เวลาจาหน่าย และวิธีการซื้อ
・จาหน่ายออนไลน์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน
（เฉพาะผูอ้ าศัยอยูใ่ นเขต เมื่อตรวจสอบบัตรเครดิตเรี ยบร้อย
แล้วจะจัดส่งให้ทางไปรษณี ย）
์
・จาหน่ายทางช่องจาหน่ายตัว๋ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม
สถานที่จาหน่าย
จันทร์-ศุกร์：ที่ทาการไปรษณี ยใ์ นเขตอุซึโนมิยะ
วันหยุดราชการ：JTB สาขาอุซึโนมิยะ ศูนย์จาหน่ายตัว๋ รถคันโต
หน้าสถานีอุซึโนมิยะ การท่องเที่ยวอุซึโนมิยะ ที่ทาการไปรษณี ย ์
อุซึโนมิยะฝั่งตะวันออก

④

※

กรุ ณาแสดงหลักฐานยืนยันตัวเมื่อซื้อตัว๋ (ไซริ วการ์ด, บัตร
ประกันสุ ขภาพ , บัตรประจาตัวนักเรี ยน , บัตรพนักงาน
เป็ นต้น)

⑤

ร้านที่รองรับการใช้ตวั๋
ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าได้จาก ลิสต์รายชื่อร้านค้าที่ได้รับเมื่อซื้อ
ตัว๋ หรื อจากโฮมเพจ กรุ ณาตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากมี
ร้านค้าที่ร่วมบริ การมากขึ้น

⑥

ระยะเวลาการใช้
ถึง วันที่ 28 ธันวาคม

⑦

โฮมเพจ
ยิ่งใช้หมดเร็ วยิ่งประหยัด
หากนาตัว๋ ที่ใช้หมดแล้วก่อนวันที่ 30 กันยายน ไปที่ช่องจาหน่าย
ตัว๋ สามารถแลกตัว๋ มูลค่า 1,000 เยน

「Ｈｏｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ ｉｎ อุซึโนมิยะ」เฟสบุ๊คที่มีประโยชน์
▽ อาเภออุซิโนมิยะ ได้จดั ทา Facebook ชื่อ 「Hot

▽

วันเรื่ ม
วันอังคาร ที่ 14 กรกฏาคม 2020

▽

ภาษา (2 ภาษา)
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปนแบบง่
ุ่
าย

▽

วิธีลงทะเบียน
ดูได้จาก「Hot Information in うつのみや(ฮอต อินฟอร์เม
ชัน อิน อุซึโนมิยะ)」

Information in อุซึโนมิยะ」แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการ

ใช้ชีวิตสาหรับชาวต่างชาติ
อย่าพลาดชมข่าวสารทางเฟสบุ๊คและกรุ ณาบอกต่อเพื่อนๆ
▽ รายละเอียด
・ข่าวสาร「โอ้ย！」
・ข่าวสารแจ้งเตือนภัยพิบตั ิภยั ล่วงหน้า
・ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กบั ชาวต่างชาติ เช่น ข้อมูลการป้องกันการ

แพร่ กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า

ติดต่อสอบถาม สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ

▽
☎
－1－

028-616-1567

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

ชาวต่ างชาติทุกท่ าน
กรุณาขอรับคาปรึกษาหากมีปัญหาในที่ทางาน

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา อาจจะทาให้ที่ทางานของ
ท่านมีสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิกบั ท่านเท่าเทียมกับคนญี่ปนุ่
ไม่ควรแย่กว่าเพียงเพราะเป็ นชาวต่างชาติ

3. เมื่อท่านต้องการหยุดงาน สามารถใช้

“วันลาพักร้อนประจาปี ”
เหมือนกับแรงงานญี่ปนุ่ และได้รับเงินเดือนตามปกติถึงแม้จะ
หยุดงาน เนื่องจากเป็ นวันลาพักร้อนที่ได้รับเงินเดือน

4. หากโรงเรี ยนของบุตรถูกปิ ด และท่านต้องหยุดงาน กรุ ณา
1-5สิ่ งต่อไปนี้ที่ควรระวัง

สอบถามบริ ษทั ถึง “ระบบวันลาพิเศษ” ว่ามีหรื อไม่

1.หากบริ ษท
ั สัง่ ให้ท่าน ”หยุดงาน” เป็ นความรับผิดชอบของ

5. บริ ษท
ั ไม่สามารถบังคับให้ท่านออกจากงานได้ หากบริ ษทั

บริ ษทั ที่จะต้องจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยง เหมือนกับที่จ่ายให้กบั คน
ญี่ปนุ่

ต้องการให้ท่านออกจากงาน จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
เหมือนกับการให้คนญี่ปนออกจากงาน
ุ่

2. เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่จ่ายเพื่อช่วยเหลือแรงงาน สามารถ

※ หากมีปัญหาตามข้อ 1-5 กรุ ณาปรึ กษาที่ สานักงานแรงงาน

ใช้ช่วยเหลือได้ท้งั คนญี่ปุ่นและคนต่างชาติ

โทจิกิ ส่วนคุม้ ครองความเสมอภาคในการทางาน
☎028-633-2795

เรามาช่ วยลดขยะพลาสติกกันเถอะ

พลาสติก จัดได้ว่าเป็ นวัสดุที่สร้างความสะดวกสบาย ที่เราใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
แต่พลาสติกที่ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ าหรื อภาชนะบรรจุสิ่งของ ก็จะ
ถูกโยนทิ้ง หรื อปล่อยไหลลงทะเลกลายเป็ นขยะทะเล
ซึ่งขยะเหล่านี้ ทาให้เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อมมากมาย

◆ การดาเนินการเพื่อลดขยะพลาสติก

ดังนั้น จึงมีการดาเนินการเพื่อลดขยะพลาสติกให้เป็ นศูนย์ตาม
“ประกาศการลดขยะให้เป็ นศูนย์ต้งั แต่เมืองโทจิกิไปจนถึงแม่น้ า
และป่ าเขา”

พกถุงผ้าและขวดน้ าติดตัว
▽ ใช้น้ ายาซักผ้าและแชมพูแบบถุงชนิดเติม
▽ วัสดุที่สามารถนาไปรี ไซเคิลได้ ให้รวบรวมทิ้งในวัน
เก็บขยะรี ไซเคิล
▽

ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม เป็ นต้นไป เมื่อซื้อของจะต้องเสี ยค่าถุง
ใส่ของ ดังนั้นเรามาใช้โอกาสนี้เปลี่ยนการดาเนินชีวิตให้เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม โดยการใช้ถุงผ้าส่วนตัวในการซื้อสิ นค้า กันเถอะ
ติดต่อสอบถาม แผนกขยะรี ไซเคิล ☎028-632-2414

－2－

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫♪
ขอความร่ วมมือ
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทุกท่ าน

โคคุไซโคริวซาลอน♪

① กรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อป้องกันการ

ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00



แพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม・วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน
☺

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ

\

ฟรี

② วันจัดกิจกรรม หากมีไข้สูงกว่า 37.5℃ ขึ้นไป ไม่สามารถเข้า

ร่ วมกิจกรรมได้

＠

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่า（บาบะโดริ 4-1-1）

☎

028-616-1563

③ อาจมีการยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากไวรัสโคโรนา

การฉายภาพยนตร์ ณ ห้ องสมุดฝั่งใต้

ประดิษฐ์ งานฝี มือจากวัสดุรีไซเคิล


「Shinya Shokudo」

วันเสาร์ ที่ 22 และ วันอาทิตย์ ที่ 23 สิ งหาคม



วันอาทิตย์ ที่ 16 สิ งหาคม 9：30 ～11：30

9：00～16：00

☺

ภาพยนตร์เกี่ยวกับ ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากอาหารญี่ปนุ่

☺

สนุกกับการประดิษฐ์งานฝี มือจากวัสดุเหลือใช้！

\

ฟรี

นักแสดง คาโอรุ โคบายาชิ , ซาคิ ทาคาโอกะ และอื่นๆ
ฟรี
\

การสมัคร ไม่ตอ้ งสมัคร
＠

สมาชิก

ศูนย์เรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อมอุซึโนมิยะ

＠

(อยูใ่ น คลีนพาร์ค โมบาระ)（โมบาระ-โจ 777-1）
☎

☎

มาทาขนมไต้ หวัน “ดังฟานซุ” กันเถอะ！
วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 10：00～13：00

☺

เชิญร่ วมสนุกกับการทาขนมไต้หวันพื้นเมือง
800

～เชิญเรี ยนรู ้และตอบคาถามนานาชาติ！～


ร่ วมสนุกตอบคาถามและเรี ยนรู ้นานาชาติกบั นักศึกษา
มหาวิทยาลัย！
300 เยน
\
สมาชิก เด็กนักเรี ยนประถม

สมาชิก 20 ท่าน
สมาคมนานาชาติโทจิกิ

สมาชิก 15 ท่าน

（ฮงโจ 9-14）
☎

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 13：30～15：30

☺

เยน

ผูส้ อน คุณมิโฮะ ซุกาวาระ (อาหาร) คุณ ยูมิโกะ ทากุจิ (วัฒนธรรม)
＠

028-653-7609

คาถามนานาชาติ 2020

“ดังฟานซุ”♪
\

ห้องโถงซาซังคุโรซุ ห้องสมุดอุซึโนมิยะฝั่งใต้
(ซูซูเมะโนมิยะ-มาจิ 56-1)

028-655-6030



400 ท่าน

028-621-0777

－3－

＠

สมาคมนานาชาติโทจิกิ（ฮงโจ 9-14）

☎

028-621-0777

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนสั ตว์อุซึโนมิยะ

สวนสัตว์สานสัมพันธ์ “ธรรมชาติ สัตว์ และเด็กๆ” มีสัตว์กว่า 90 ชนิด เช่น ยีราฟ เสื อและ ฮิ ปโป รวมทั้งสระว่ายน้ า และสถานที่เล่น
สนุกได้ท้งั ครอบครัว
ที่อยู่ อุซึโนมิยะ-ชิ คามิคานะอิ-มาจิ 552-2
☎

028-665-4255

เว็บไซต์ www.utsunomiya-zoo.com
เวลาให้บริ การ มี.ค. - ธ.ค. 9:00～17:00、กลาง ม.ค. – ปลาย ก.พ.
วันหยุด เปิ ดบริ การทุกวัน
ค่าธรรมเนียม ผูใ้ หญ่（มัธยมต้นขึ้นไป）1,400 เยน
เด็ก（3 ปี – เด็กประถม）700 เยน

9:30～16:30

ไปเที่ยวสวนสัตว์กนั เถอะ！

การบริการล่ามอาสาสมัคร

บริการของสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า（UIP）

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ

※ ※สามารถใช้ แทบเล็ตล่ามแปลภาษา สาหรับภาษา
อื่นๆ
ภาษาสเปน

ภาษา

ภาษาโปรตุเกส เวียดนาม
ＵＩＰ
☎028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ

จันทร์
15:00-18:00

ปรึ กษาทางกฏหมาย

อังคาร

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

15:00-17:00

พุธ

―

8:30-19:00

ภาษา

►จันทร์ –อาทิตย์

อังกฤษ

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

☎028-632-2834
（เฉพาะเวลาทาการ）

จันทร์ที่ 1,3

ภาษาจีน ภาษาไทย

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
ในการติดต่อสื่ อสารและในส่วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย

―

พฤหัสที่ 1 พฤหัสที่ 3

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยื่นคาร้องและชาระ
เงินที่สมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย・
เวียดนาม
สามารถอ่านฉบับย้อนหลังได้จากโฮมเพจ
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA)

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

☎028-616-1564

เชิญอ่านฉบับ
ย้ อนหลัง
もあり

－4－

