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タイ語

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

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 ระบบสาหรับผู้ป่วยโรคหายาก , บัตรมายนัมเบอร์
หน้ า 3
หน้ า 4 แนะนาหอป้องกันภัยพิบัติ , การบริการล่ามอาสาสมัคร และอืน่ ๆ

ฉบับที่132
ตีพมิ พ์
10 กันยายน 2561

การปี นเขา＆บาร์ บีควิ เป็ นต้ น

ฝนตกหนัก！อพยพกันเถอะ！
มีข่าวสารฝนตกหนักและข่าวสารการอพยพ
ออกมาทั้งทางโทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์
แต่ไม่รู้หมายความว่ายังไง・・・

เข้าฤดูพายุไต้ฝนแล้
ุ่ วนะคะ

ครั้งนี้จะขออธิบายข่าวสารการป้ องกันภัยพิบตั ิ

ใช่ครับ ช่วงนี้เกิดภัยพิบตั ิร้ายแรงจากฝนตก
หนักเพิม่ มากขึ้น น่าเป็ นห่วงนะครับ

※ การอพยพ…การไปยังที่ที่ปลอดภัย

①

②

ข่าวสารฝนตกหนักและข่าวสารการอพยพแบ่งเป็ นอย่างละ 3
ระดับ มาทาความเข้าใจ เพือ่ จะได้ปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องกัน
นะคะ

ข่าวสารฝนตกหนัก

ข่าวสารการอพยพ

おおあめ ちゅういほう

ひ な ん じゅんび

１） 大雨注意報

ประกาศเตือนระวังฝนตกหนัก
การเกิดภัยพิบตั ิเนื่องจากฝนตกหนัก

①อพยพผูส้ ู งอายุและผูท้ ุพพลภาพ
②เตรี ยมพร้อมการอพยพสาหรับผูส้ ามารถอพยพได้ดว้ ยตนเอง

おおあめ けいほう

２）大雨警報

ประกาศเตือนภัยฝนตกหนัก
การเกิดภัยพิบตั ิขนาดใหญ่ เนื่องจากฝน
ตกหนัก

ひ な ん かんこく

２）避難勧告

การนาอพยพ
อพยพสมาชิกทุกคนไปยังสถานที่รองรับในพื้นที่

おおあめとくべつけいほう

ひなん し

３）大雨特別警報

ประกาศเตือนภัยพิเศษเนื่องจากฝนตก
หนัก
การเกิดภัยพิบตั ิขนาดใหญ่ มาเนื่องจาก
ฝนตกหนัก

こうれいしゃ とう ひ な ん か い し

１）避難準備・高齢者等避難開始
เตรียมพร้ อมอพยพ・เริ่มอพยพผู้สูงอายุเป็ นต้ น

じ

きんきゅう

３）避難指示（ 緊 急 ）

อันตราย

คาแนะนาการอพยพ (ฉุ กเฉิน)
③ งสถานที่รองรับในพื้นที่ยงั ไม่ เสร็จสิ้น ให้ รีบอพยพทันที
ผู้ที่อพยพไปยั
※หากการอพยพเกิดการล่าช้า ด้านนอกมีอนั ตราย ให้อพยพไปยังสถานที่ที่
ปลอดภัยภายในบ้านทันที

！หากรู้ สึกถึงอันตราย ควรอพยพไปยังศู นย์ อพยพหรื อพืน้ ที่ที่ปลอดภัยถึงแม้ จะไม่ มีประกาศเตือนภัย！

③

หากรู้สึกกังวลถึงอันตรายเนื่องจากฝนตกหนัก ควรรี บตรวจสอบข้อมูลจากวิทยุหรื อโทรทัศน์นะคะ
นอกจากนี้ควรตรวจสอบสถานที่อพยพจากเว็บไซด์ฮาซาดแมพของเขตอุซึโนมิยะเตรี ยมไว้ดว้ ยนะครับ
（http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/anshin/bosai/1003241.html）

ที่อุซึโนมิยะมี「หอป้ องกันภัยพิบตั ิ」ที่เปิ ดให้เข้าไปทดลองประสบการณ์จริ ง เช่น ฝนตกหนัก หรื อลมแรง ได้
นะครับ ดูรายละเอียดได้ที่หน้าที่ 4 ครับ！
－1－

④

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

ระบบสาหรับผู้ป่วยโรคหายาก

โรคหายาก คือ การป่ วยที่ไม่ทราบสาเหตุ รักษาให้หายยาก ไม่ค่อย

※การบริการแต่ ละประเภท

พบ ต้องใช้เวลานานในการรักษา

สามารถใช้บริ การประกันการดูแลรักษาพยาบาล หรื อ บริ การ

มีการกาหนดมาตรฐานสาหรับการตรวจวินิจฉัยโรคหายากไว้คือ

สวัสดิการผูท้ ุพพลภาพ หากการใช้ชีวติ ประจาวันมีความ

ผูป้ ่ วยที่มีจานวนน้อยกว่าจานวนประชากร 0.1％ กาหนดให้เป็ น「โรค

ลาบาก เมื่อได้รับการรับรองว่าจาเป็ นต้องได้รับการช่วยเหลือ

หายาก」สามารถขอรับเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล

หรื อการดูแลพยาบาล ก็จะสามารถเข้าใช้บริ การต่างๆ ได้ เช่น

「โรคหายาก」ที่กาหนดไว้มี 331 ชนิด เช่น

ลาไส้ใหญ่บวมอักเสบ

การช่วยเหลือดูแลการทาความสะอาดบ้าน หรื อ การช่วยเหลือ

โรคพาร์ คินสัน เป็ นต้น

พาไปโรงพยาบาล เป็ นต้น

※การช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาลโรคหายาก
20%

※การปรึกษาเรื่องการทางาน

ของเงินค่ารักษาที่ตอ้ งรับผิดชอบจ่ายเอง โดยมีการกาหนด

ที่สานักงานจัดหางานอุซึโนมิยะ (อาเกโบโนะโจ) มีการ

จานวนเงินสูงสุ ดที่ตอ้ งจ่ายเองรายเดือน (กาหนดจานวนเงินไว้เฉพาะ

ช่วยเหลือการทางานสาหรับผูป้ ่ วยโรคหายาก โดยการจัดหา

แต่ละบุคคล)

งานที่สามารถทางานไปพร้อมกับการรักษา ให้คาปรึ กษา เช่น

▽กลุ่มเป้ าหมาย

การอธิบายกับบริ ษทั

① เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวินิจฉัยโรค
② เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการแบ่งประเภทความรุ นแรง (การ

※ศู นย์ ช่วยเหลือและรั บปรึ กษาโรคหายากโทจิกิ

แบ่งอาการการเจ็บป่ วยต่างๆ) หรื อค่ารักษาพยาบาลสาหรับ

โทจิกเิ คงโคโนะโมริไน (โคมะนิวมาจิ) ให้คาปรึ กษาทาง

รักษาอาการป่ วยนี้รวมทั้งหมด (100%) มีจานวน 33,330 เยนใน

โทรศัพท์หรื อสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข หรื อผูใ้ ห้

1 เดือน และมีมากกว่า 3 ครั้งต่อปี

การช่วยเหลือ วันจันทร์ – ศุกร์ 10:00～16:00

กรุ ณาปรึ กษาแพทย์เจ้าของไข้ ก่อนยืน่ คาร้อง

รวมทั้ง การปรึ กษาการรักษาทางการแพทย์

▽การป่ วยอื่นๆ กรุ ณาตรวจสอบจากโฮมเพจของอาเภอ

ติดต่อสอบถาม แผนกคุม้ ครองสุขภาพ ☏028-626-1114

ติดต่อสอบถาม แผนกป้ องกันสุ ขภาพ ☏

028-626-1114

ความสะดวกที่เพิม่ ขึน้ ของบัตรมายนัมเบอร์
ที่อุซึโนมิยะ มี「บริ การการออกเอกสารสาคัญ」ซึ่งเป็ นบริ การที่สะดวกในการขอใบรับรองต่างๆ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน โดยใช้บตั รมายนัมเบอร์
ที่ร้านสะดวกซื้อในเขต 200 แห่ง ตั้งแต่เวลา 6:30 ถึง 23:00 นอกจากนี้ ยงั มีการรวบรวมประเด็นสาคัญต่างๆ เพื่อพิจารณาบริ การที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ในแต่ละภูมิภาค เชิญยืน่ คาร้องขอบัตรมายนัมเบอร์ ซ่ ึ งจะมีความสะดวกมากขึ้นต่อไป
※การยื่นคาร้ อง และขอรั บบัตรมายนัมเบอร์ ในวันหยุด

สาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถไปรับบัตรมายนัมเบอร์ ในวันธรรมดาได้ จะสามารถไปรับได้ในวันหยุดที่แผนกพลเมือง (ชั้น 1 ที่วา่ การอาเภอ) เดือนละ
1ครั้ง สามารถยืน่ คาร้องได้ต้ งั แต่ เดือนสิ งหาคม
ตรวจสอบรายละเอียด กาหนดวันดาเนินการได้ที่แผนกพลเมือง

☏

028-632-5266

－2－

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ ♫
♫♪

ขอเชิญทุกท่ านร่ วมสนุกกับ！
การเดินป่ า ＆ บาร์ บีควิ
วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 9：00～16：00 (ไม่ยกเลิกถ้าหากฝนตก)
สนุกกับการเดินป่ า บาร์บีคิว และเกมส์ พร้อมกับพบปะเพื่อนใหม่!!
1,500 เยน (สมาชิก UCIA 1,000 เยน・ต่ากว่าเด็กประถม 500 เยน) * รวมค่าประกัน
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน
* กรุ ณาแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด เบอร์ โทรศัพท์ สัญชาติ
ศูนย์กิจกรรมผจญภัยอุซึโนมิยะ




\

วันปิ ดรับ
สมัคร
＠

(ชิโนอิมาจิ1885-1)

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ

☏

TEL 028-616-1870

FAX 028-616-1871

คอนเสิ ร์ต พิพิธภัณฑ์ศิลปะอุซึโนมิยะ

ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
22 กันยายน

ucia@ucia.or.jp

「โมริ โนะคอนเสิ ร์ต」

โคคุไซโคริวซาลอน♪


ﾒｰﾙ

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน
ตั้งแต่ 11：00 ถึง 12：00
การบรรเลงเปี ยโนและฟลุต โดย คุณอายามิ นิชิโซโนะ
และคุณริ ซะ โทมิตะ
170 คน



การประดับประดางานฮาโลวีน



กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
กับเพื่อนนานาชาติ♪

\

ฟรี

＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

\

ฟรี

☏

028-616-1563

＠

ห้องบรรยายพิพธิ ภัณฑ์ศิลปะอุซึโนมิยะ (นาคาโอกะมาจิ 1077)

☏

028-643-0100



จานวนสมาชิก

จัดทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน!

มิยะ・ซันเซตโตะ
แจ๊ส

บทเพลงและดวงดาว



วันเสาร์ ที่ 29 วันอาทิตย์ ที่ 30
กันยายน 15：00～15：45
เชิญรับฟังเพลง 「ซุปิซซึ」ภายใต้ทอ้ งฟ้ าจาลอง
ซึ่งมีการอธิบายโดยเจ้าหน้าที่ที่จดั ขึ้นเป็ นรายการพิเศษ♪



17：00～20：10


ผูใ้ หญ่ 210 เยน・เด็กประถม 100 เยน・ต่ากว่า 3 ปี ฟรี

＠

พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์เด็กจังหวัดโทจิกิ(นิชิคาวาตะมาจิ567)

☏

028-659-5555

สนุกกับการแสดงสดดนตรี แจ๊สบริ เวณใจกลางเมือง♪
กิจกรรมเมืองแห่งดนตรี แจ๊ส

จานวน
280 คน
สมาชิก
\

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน

\

ฟรี

＠

โอริ องสแควร์ (เอโนะมาจิ 8-3)

☏

สานักงานคณะกรรมการดนตรี แจ๊ สเมืองอุซโึ นมิยะ
028-632-2767

－3－

หอป้ องกันภัยภิบตั ิจงั หวัดโทจิกิ
いて
ขอแนะนาหอป้องกันภัยซึ่งแนะนาไว้ ในหน้ าที่ 1

หอป้ องกันภัยพิบตั ิ เปิ ดให้เข้าทดลองประสบการณ์จริ งได้ 4 ชนิดคือ ลมแรง・ควัน・แผ่นดินไหว・ฝนตกหนัก
เวลาเปิ ด：9:30～16:30（สามารถเข้าได้ถึงเวลา 15:30）
ค่าเข้า ：ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันหยุดทาการ ：ทุกวันจันทร์ , วันที่ 28 ธันวาคม ถึง วันที่ 4 มกราคม
※

เปิ ดทาการหากวันหยุดทาการเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และจะปิ ดทาการในวันถัดไป

โทรศัพท์

：028-674-4843

ที่อยู่

：อุซึโนมิยะชิ นาคาซาโตะโจ 248

◇

หากเข้าใช้บริ การเป็ นกลุ่ม（10คนขึ้นไป）จาเป็ นต้องติดต่อก่อนล่วงหน้าที่หอป้ องกันภัยพิบตั ิ

เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม กรุ ณามาทดลองประสบการณ์จริ ง

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์
15:00-18:00

ภาษาจีน
อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

―

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย
►จันทร์ – เสาร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึ กษาทางกฏหมาย
-616-1564

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
(UCIA) http://www.ucia.or.jp
และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี

