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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

ฉบับที่ 156
พิมพ์
10 กันยายน 2563

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2
หน้ า 3
หน้ า 4

ระบบมายนัมเบอร์ , การเตรี ยมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรื อความเสียหาย
สวนโคคาเกะ อานิมารุ พาร์ค , ความสวยงามของดวงดาวบนท้องฟ้า ฯลฯ
สวนสาธารณะจังหวัดโทจิกิและพิพิธภัณฑ์ประจาจังหวัด , การให้คาปรึ กษากับชาวต่างชาติ ฯลฯ

การสารวจสามะโนประชากร
การสารวจสามะโนประชากรแห่งชาติ เป็ นการสารวจที่สาคัญ จัดทาขึ้นเป็ นประจาทุกๆ 5 ปี กรุ ณาตอบคาถามต่างๆ เช่น วันเดือนปี เกิด สัญชาติ
ฯลฯ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการดารงชีวิตของทุกท่าน และจะไม่มีมีการเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเป็ นอันขาด
วิธีการสารวจ
เอกสารการสารวจ (แบบสอบถาม) จะใส่ไว้ในตูไ้ ปรษณียข์ อง
ท่าน เนื่องจากจะไม่มีการพบกับผูต้ รวจสอบ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา
ตอบคาถามทางอินเตอร์เนต แทบเล็ต สมาร์ทโฟน หรื อใน
แบบสอบถามใส่ในซองตอบกลับแล้วนาไปใส่ตูไ้ ปรษณียใ์ กล้บา้ น
▼

１．รับแบบสอบถาม

พนักงานจะนาแบบสอบถามใส่ไว้ใน
ตูไ้ ปรษณียข์ องท่าน

▼ ภาษา
คู่มือสาหรับแบบสอบถาม มีการแปลเป็ น 27 ภาษา ผูท้ ี่ตอ้ งการ
สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ทางคอลเซ็นเตอร์ (TEL : 0570-07-2020
รองรับ 11 ภาษา) เมื่อแจ้งขอคู่มือการใช้งานตามภาษาที่ตอ้ งการแล้ว จะ
จัดส่งให้ทางไปรษณียใ์ นภายหลัง
การตอบคาถามทางอินเตอร์เนต มี 6 ภาษา (ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี
โปรตุเกส สเปน และเวียดนาม

２．ตอบคาถาม

３．การส่ ง

ตอบคาถามทางอินเตอร์เนต

ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนต

ตอบคาถามในแบบสอบถาม

วันแจกแบบสอบถาม
วันจันทร์ ที่ 14 –วันพุธ ที่ 30 กันยายน

ส่งในตูไ้ ปรษณี ย์

การตอบคาถามทางอินเตอร์ เนตหรื อในแบบสอบถาม วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน – วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม
ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริ การทางโทรศัพท์ การสารวจสามะโนประชากรแห่งชาติ ปี 2020 ☎ 0570-07-2020

การเปลีย่ นแปลงที่อยู่ของสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองโตเกียว สานักงานเคลื่อนที่อุซึโนมิยะ
ตั้งแต่วนั พุธ ที่ 23 กันยายน จะย้ายไปที่สานักงานกิจการทัว่ ไปอุซึโนมิยะ
ซึ่งอยูห่ ่างจากที่เดิมประมาณ 750 เมตรไปทางตะวันตก
（โอบาตะ 2-1-11）ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์（028-600-7750） เวลาเปิ ดบริ การไม่เปลี่ยนแปลง
（9:00～15:00）
－1－

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

ระบบมายนัมเบอร์

【มายนัมเบอร์ 】

【บัตรมายนัมเบอร์ ใช้ได้เมื่อไหร่ 】

ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นญี่ปนจะต้
ุ่
องมีมายนัมเบอร์ (หมายเลขส่วนตัว) ซึ่งจะ
กาหนดให้โดยอาเภอ คนละ 1 หมายเลขไม่ซ้ ากัน เมื่อแจ้งย้ายที่อยูเ่ ข้ามาที่
อาเภอ ทางอาเภอจะส่ง “ใบแจ้งหมายเลขมายนัมเบอร์” ให้ทางไปรษณีย ์ ซึ่ง
จะเขียน มายนัมเบอร์ของผูแ้ จ้งย้ายไว้

－การใช้บริ การของรัฐบาลหรื ออาเภอ เช่น การยื่นภาษีทาง

อินเตอร์เนต , การขอสาเนาทะเบียนบ้านที่ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ
－ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2021 (แผนการ) ใช้เป็ นบัตรประกันสุ ขภาพที่
โรงพยาบาล

【มายนัมเบอร์ตอ้ งการใช้เมื่อไหร่ 】
－เมื่อเปิ ดบัญชีธนาคาร , เมื่อต้องการส่ งเงินไปต่างประเทศ
－เมื่อต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับภาษี ที่อาเภอ
－เมื่อเริ่ มทางานในบริ ษท
ั หรื อร้านค้าต่างๆ
【มายนัมเบอร์การ์ด】

【เมื่อไหร่ ที่ตอ้ งแจ้งเพื่อแก้ไขข้อมูลในมายนัมเบอร์การ์ด 】

คือบัตรที่มีหมายเลขมายนัมเบอร์และ IC ชิปของคุณ
ขอรับได้โดยการยื่นความจานงไปที่อาเภอ ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการยื่นขอครั้ง
แรก

－เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ และระยะการพานัก จะต้องไปแจ้งที่ที่ว่า

การเขต
ติดต่อสอบถาม แผนกชาวเมือง (ชิมิงกะ)

☎ 028-632-5266

การเตรียมพร้ อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อความเสียหาย
【การเตรี ยมพร้อมเพื่อความปลอดภัย】

【เมื่อมีใต้ฝ่ น
ุ หรื อฝนตกหนัก】

－จัดเตรี ยมไฟฉาย

－เมื่อมีใต้ฝ่ น
ุ ไม่ออกไปข้างนอก เนื่องจากจะเกิดอันตรายจากลม

แบตเตอรี่ อาหารและน้ าให้เพียงพอสาหรับ 3 วันถึง

1 สัปดาห์
－จัดเตรี ยมถุง (ถุงที่นาไปเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น) สาหรับใส่ สิ่งของเมื่อมี
การอพยพ
－ตรวจสอบสถานที่อน
ั ตราย สถานที่อพยพจาก “hazard map”
“hazard map” คือ แผนที่แสดงสถานที่ที่อนั ตรายเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ และ
สถานที่สาหรับอพยพ

แรง
－ไม่อยูใ่ กล้บริ เวณแม่น้ าหรื อทะเล เนื่องจากจะเกิดคลื่นสู ง หรื อน้ า
ในแม่น้ าสูงขึ้นทาให้เป็ นอันตราย
－ไม่ไปบริ เวณภูเขา เพราะอาจจะเกิดอันตรายเนื่องจากดินถล่ม
－อาจจะเกิดน้ าท่วมหรื อดินถล่ม ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสถานที่
อันตราย สถานที่อพยพจาก “hazard map” เตรี ยมไว้
－อพยพไปสถานที่ที่ปลอดภัย หากอยูใ่ นสถานที่อน
ั ตราย จากน้ า
ท่วมหรื อดินถล่ม

○สแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อดูแผนที่ hazard mapของเขต

อุซึโนมิยะ

・น้ าท่วม：น้ าในแม่น้ าเอ่อล้น
・ภัยพิบตั ิจากดินทรายถล่ม：การพังทลายของภูเขา

หรื อหน้าผา

－2－

การจัดกิจกรรมอาจมีการยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
กรุ ณาสวมหน้ากากเมื่อเข้าร่ วมกิจกรรม

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫♪

สวนโคคาเกะ อานิมารุพาร์ ค
โคคุไซโคริวซาลอน♪




ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน 16:00～18:00

10:00～17:00

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน
☺

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ

\

ฟรี

☺

สัมผัสกับสัตว์น่ารักต่างๆ รวมทั้ง “สัมผัสประสบการณ์ป้อนขนม
สัตว์” และ “เอาสัตว์วางบนมือ”♪

\

ค่าเข้าสวน：ผูใ้ หญ่ 600 เยน/เด็ก(ไม่เกิน 9 ปี ) 500 เยน
กิจกรรมพิเศษ：300 เยน (3 นาที)/ป้อนขนม：1 ครั้ง 200 เยน

＠ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า（บาบะโดริ 4-1-1）
☎

ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน หยุด วันอังคาร วันพุธ
จันทร์-ศุกร์ 11:00～16:00 /เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

028-616-1563
（ผูต้ อ้ งการเข้าร่ วมกรุ ณาติดต่อล่วงหน้า）

＠

มิจิโนะเอคิ อุซึโนมิยะโรแมนติกมูระ
(นิคซาโตะมาจิเฮอิ 254）

☎

0285-25-0555

โมริโนะ อาโทริเอะ♪
ชื่อกิจกรรม


โมริ โนะ โคดะเทไค
วันเสาร์ ที่ 10 วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 13:30～

ทา“การ์ดมหัศจรรย์แห่งป่ า”
วันเสาร์ ที่ 17 วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 13:30～15:30

15:30
☺
\

จานวนสมาชิก
การสมัคร

＠
☎

เก็บรวบรวมใบไม้หรื อกิ่งไม้ เพื่อใช้เป็ นแบบสาหรับวาด ทาการ์ดสาหรับใส่สไลด์ โดยใช้ภาพ 2 ชนิด ภายใต้ห้วข้อ สิ่งของในธรรมชาติ
ภาพลงในกระดาน หรื อจานแอนทีค
หรื อ ทิวทัศน์ป่า
50 เยน (ค่าประกัน)
ครั้งละ 5 ท่าน (อาจมีการจับฉลากเลือก)
ส่งแฟกซ์หรื อไปรษณี ยบัตร เขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมด และ จานวนผูเ้ ข้าร่ วม ชื่อกิจกรรม วัน (วันที่ 10, 11, 17 , 18) มา
ก่อนวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน เวลา 17:00
〒320-0004 อุซึโนมิยะชิ นากาโอกะมาจิ 1077 พิพิธภัณฑ์อุซึโนมิยะ เจ้าหน้าที่โมริ โนะอาโทริ เอะ Fax：028-643-0895
พิพิธภัณฑ์อุซึโนมิยะ（นากาโอคะมาจิ 1077）
028-643-0100

ความสวยงามของดวงดาวบนท้ องฟ้า


สถานที่
☺
\

จานวนสมาชิก
การสมัคร

＠
☎

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 19:00～21:00
โรงเรี ยนมัธยมทาวาระ (ชิโมะทาวาระ 1722)
เรี ยนรู ้กลุ่มดวงดาวฤดูใบไม้ร่วง ที่ทอ้ งฟ้าจาลอง และดูพระจันทร์ ดาวพฤหัส และดาวเสาร์
ด้วยกล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์
ฟรี
50 ท่าน (อาจจะต้องจับฉลากเลือก)
・ส่ งไปรษณี ยบัตรแบบตอบกลับ เขียน ① ชื่อกิจกรรม: โฮชิโซระ โนะมิเรี ยคุ ② ที่อยูข่ องตัวแทน ③ชื่อ (ชื่อ ชั้นการศึกษาของ

สมาชิกทั้งหมด ④ เบอร์โทรศัพท์ ก่อนวันที่ 15 กันยายน ส่งไปรษณียม์ าตามที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
・ไปรษณี ยบัตร 1 ใบต่อ 1 ครอบครัว
〒321-0126 อุซึโนมิยะชิ โมบาระโจ 777-1 อุซึโนมิยะชิ คังเคียว กักคุชูเซ็นเตอร์
028-655-6030
－3－

สวนสาธารณะจังหวัดโทจิกแิ ละพิพธิ ภัณฑ์ ประจาจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

〇 โทจิกิเคง จูโอโคเอน
สวนสาธารณะกลางใจเมืองอุซึโนมิยะ จัดขึ้นตามแนวคิด “น้ า ต้นไม้ และวัฒนธรรม”
มีสวนแบบญี่ปนและแบบตะวั
ุ่
นตก (สถานที่เพลิดเพลินไปกับการเดินชมสวน) และมีทะเลสาบขนาดใหญ่อยูก่ ลางสวน
รวมทั้งสามารถเรี ยนรู ้วฒั นธรรม และธรรมชาติของจังหวัดโทจิกิ ได้ที่พิพิธภัณฑ์ประจาจังหวัดภายในสวน
ที่อยู่ อุซึโนมิยะชิ มุซึมิโจ 2-50
☎

028-636-1491

เว็บไซต์ https://t-chuokoen.jp

เวลาเปิ ดสวน มีนาคม – กันยายน；
วันหยุด ไม่มีวนั หยุด

ตุลาคม – กุมภาพันธ์；

5:00～20:00，

〇 พิพิธภัณฑ์ประจาจังหวัด
เว็บไซต์ http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp//

☎

5:30～18:00

028-634-1311

เวลาเปิ ดบริ การ 9:30～17:00（เข้าก่อน 16:30）
วันหยุด วันจันทร์ (ถ้าเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ปิด) , วันหยุดนักขัตฤกษ์・เปลี่ยนเป็ นวันหยุดในวันถัดไป,วันหยุดสิ้นปี (28 ธค.-4 มค.)
ค่าเข้า ผูใ้ หญ่ 260 เยน นักเรี ยนมัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย 120 เยน ไม่เกินเด็กมัธยมต้น ฟรี

การบริการล่ามอาสาสมัคร

บริการของสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า（UIP）
※สามารถใช้ แทบเล็ตล่ ามแปลภาษา สาหรับ

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ

ภาษาอื่นๆ
ภาษาสเปน

ภาษา

ภาษาโปรตุเกส เวียดนาม
ＵＩＰ

จันทร์
15:00-18:00

☎028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ
（เฉพาะเวลาทาการ）

ปรึ กษาทางกฏหมาย
☎028-616-1564

จันทร์ที่ 1,3

ภาษาจีน ภาษาไทย
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

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)
เชิญอ่านฉบับ
ย้ อนหลัง
－4－

もあります

