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แนะนาเขตทสึจอิ ุระ
○ ข้ อมูลเขตสึจอ
ิ ุระโดยสังเขป
เขตทสึจิอรุ ะจัดตั ้งขึ ้นในปี โชวะที่ 15 หรื อ คริสตศักราชที่ 1940
โดยตั ้งอยูห่ า่ งจากสนามบินนานาชาตินาริตะไป 40
กิโลเมตรและห่างจากเมืองหลวงกรุงโตเกียวไป 60 กิโลเมตร
อีกทั ้งยังมีทาเลที่ตั ้งอยู่ ณ บริเวณตีนเขาทางตอนใต้ ของภูเขาทสึคบุ ะ
ที่มีชื่อเสียงในเรื่ องความงาม
และตั ้งอยูท่ างทิศตะวันตกของชายฝั่ งทะเลสาบคะซุมงิ ะอุระอันเป็ นที่ภมู ใิ จด้ วยข
นาดของทะเลสาบที่มขี นาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของญี่ปนุ่
สภาพอากาศของเขตมีความอบอุ่นเฉลี่ยตลอดปี
เมืองอุดมสมบูรณ์เขียวขจีจากสภาพแวดล้ อมบริเวณรอบภูเขาทสึคบุ ะ
และมีทิวทัศน์ตระการตาจากทะเลสาบคะซุมงิ ะอุระ
รากฐานของเขตถูกสร้ างเป็ นเมืองรอบปราสาทในต้ นยุคสมัยเอโดะ
ซึ่งในปั จจุบนั ก็ยงั คงหลงเหลือความเป็ นเมืองรอบปราสาทในทุกพื ้นที่ เช่น
บริเวณโดยรอบของซากปราสาททสึจิอรุ ะ
เมืองแห่งนี ้เต็มไปด้ วยกลิ่นไอของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จากการเป็ นเมือง
ค้ าขายซึง่ ตั ้งอยู่ ณ
จุดยุทธศาสตร์ ในการจราจรที่ผสมผสานระหว่างการสัญจรทางน ้าของทะเลสาบค
ะซุมงิ ะอุระ
และเส้ นทางสายเก่ามิโตะที่ผกู เชื่อมระหว่างมิโตะและเอโดะเข้ า ไว้ ด้วยกัน

○ ต้ นไม้ / ดอกไม้ / นก ประจาเขต
ต้ นไม้ ประจาเขต：ต้ นพอปลาร์ , ต้ นเคยาคิ
ต้ นพอปลาร์ เป็ นไม้ ผลัดใบที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ภาพสะท้ อนของต้ นพอปลาร์ ที่สงู ตระหง่านอยูใ่ นน ้าบริเวณริมทะเลสาบคะซุมงิ ะ
อุระสอดคล้ องกับภาพของน ้ากับต้ นไม้
ต้ นเคยาคิเป็ นต้ นไม้ ที่มอี ยูโ่ ดยทัว่ ไปภายในเขต
อันชวนให้ คดิ ถึงความเจริญก้ าวหน้ าที่จะไม่สิ ้นสุดมีอยูโ่ ดยทัว่ ไปภายในเขตอันชว
นให้ คดิ ถึงความเจริญก้ าวหน้ าที่จะไม่สิ่นสุด
ดอกไม้ ประจาเมือง：ซากุระ
ภายในเขตทสึจิอรุ ะนั ้นสามารถพบซากุระได้ หลากหลายชนิดและยังมีสถานที่ชม
ซากุระที่มชี ื่อเสียงอีกหลายแห่ง
โดยเฉพาะซากุระที่โรงเรี ยนประถมมานาเบะที่ถกู ระบุให้ เป็ นอนุสรณ์ทางธรรมชา
ติของจังหวัดอิบารากิ ต้ นซากุระต้ นนี ้มีอายุมากกว่าหนึ่งร้ อยปี
และยังคงออกดอกอย่างงดงามจนถึงปั จจุบนั
นกประจาเขต：นกโยชิคิริ, นกอุกอุ ิสุ
นกโยชิคิริเป็ นนกที่อพยพข้ ามมาที่อาชิฮาระที่ซงึ่ อยูใ่ นบริเวณทะเลสาบคะซุมงิ ะอุ
ระ เสียงร้ องของนกดังก้ องสะท้ อนตามผิวน ้าในทะเลสาบ
สร้ างความรื่ นเริงให้ หมูบ่ ้ านริมน ้าในช่วงฤดูร้อนแรก
นกอุกอุ ิซอุ าศัยอยูท่ วั่ ทุกที่ในเขต
นกชนิดนี ้ยังแสดงให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

○ ตราสัญลักษณ์ ของเขต

สัญลักษณ์ออกแบบจากการใช้ ตวั อักษรคันจิคาว่า ทสึจิ 「土」
เป็ นการแสดงถึงความหมายของเขตอย่างชัดเจน
โดยการวาดความวิจติ รของกลีบดอกซากุระที่สะท้ อนอยูบ่ นแม่น ้าซากุระ
ความงดงามของระลอกคลื่นในทะเลสาบคะซุมงิ ะอุระ
และวงรอบอันสื่อความหมายถึงความสงบสุข
ความอยูร่ ่วมกันอย่างกลมกลืนกันของชาวเขต

○ ประชากรในเขตซึจิอุระ (วันที่ 1 เมษายน ปี เฮเซที่ 28)
・จานวนประชากรภายในเขต …140,397 คน
・จานวนชาวต่างชาติที่พานัก…3,292 คน

○ อุตสาหกรรมภายในเขต

การพาณิชย์：จานวนประชากรกว่า 3
แสนคนในเขตการค้ าขายอันมัง่ คัง่ ตั ้งแต่สมัยเอโดะ
เขตทสึจิอรุ ะได้ เจริญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
เป็ นเขตเศรษฐกิจอันน่าดึงดูดการลงทุนในยุคปั จจุบนั
จากการตระเตรี ยมบริเวณโดยรอบแหล่งการค้ า ละแวกใกล้ เคียง
และได้ มีการปรับปรุงบริเวณหน้ าสถานีทสึจอิ รุ ะ
อุตสาหกรรม：
ทางด้ านเหนือของเขตมีสวนอุตสาหกรรมที่เดินทางเข้ าถึงเขตเมืองหลวงและปริม
ณฑลได้ อย่างดี และกาลังก้ าวหน้ าดึงดูดเหล่าธุรกิจแถวหน้ า
การประมง：ที่ทะเลสาบคะซุมงิ ะอุระมีการทาประมงน ้าจืด เช่น ปลาวากะซากิ
อาหารแปรรูป ตัวอย่างเช่น ซึคดุ านิ ซึ่งเป็ นสินค้ าขึ ้นชื่ออันเป็ นที่นิยม
เกษตรกรรม：
ผลิตผลทางการเกษตรได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูงทัว่ ประเทศไม่วา่ จะเป็ น
ไม้ ประดับซึ่งเป็ นของขึ ้นชื่อของจังหวัด หรือรากบัวที่มียอดผลผลิตเป็ นอันดับ 1
ของญี่ปนุ่

ดอกซากุระ

ต้ นเคยาคิ

ต้ นพอปลาร์

นกโยชิคิริ

นกอุกอุ ิสุ

○ สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมของเขต
สวนสาธารณะคิโจว, โกดังมาจิคาโดะ, อุทยานคะซุมงิ ะอุระ, ตาหนักโคมาจิ,
ซากุระที่โรงเรี ยนมานาเบะ, เรื อโฮบิค,ิ ทุง่ ดอกบัว, เทศกาลยิงธนูบนหลังม้ า,
มาราธอนคะซุมงิ ะอุระและมาราธอนผู้พิการทางสายตาทัว่ ประเทศ,
เทศกาลคิระระประจาเขตทสึจอิ รุ ะ
และเทศกาลแข่งขันดอกไม้ ไฟทัว่ ประเทศประจาเขตทสึจอิ รุ ะ

1

แนะนาที่ว่าการเขตทสึจอิ ุระ
ที่ว่าการเขตหลัก

Yamatocho 9-1 ☎029-826-1111 (ตัวแทน)

ศูนย์สขุ ภา
พ

Shimotakatsu2-7-27 ☎029-826-3471

ที่วา่ การเขตหลัก

สวนสาธารณะ
คาวากุจอิ ุนโดว

ทะเลสาบคะซุมิงะอุระ

สถานีซจึ อิ ุระ

ศูนย์การแพทย์
คะซุมิงะอุระ

ที่ว่าการโอมาจิ (ฝ่ ายประปา)

สถานีดบั เพลิงหลัก/สถานีดบั เพลิงซึจิอรุ ะ
สถานีดบั เพลิงหลัก/
สถานีดบั เพลิงซึจิอรุ ะ

ที่วา่ การเขตหลัก

สถานี
ซึจิอุระ

แม่น ้าซากุระ

Oomachi11-38☎029-821-6237

สถานีดบั เพลิงหลัก/สถานีดบั เพลิงซึจิอรุ ะ Tanakamachi2083-1☎029-821-0119

ศูนย์สขุ ภาพ

สมาคมครูผ้ ปู กครอง

ที่วา่ การเขตหลั
สมาคมครู ผ้ ปู กครอง
ก

ที่ว่าการโอมาจิ (ฝ่ ายประปา)

โรงเรี ยน
มัธยมต้ นซึจิอุระ 1
ศูนย์ชุมชนเขตอิจ
จู

สานักงานกฏหมาย

โรงเรี ยนประถมซึจอิ ุระ 2

ไปรษณีย์

แม่น ้าซากุระ

ร้ านสะดวกซื ้อ

ที่วา่ การ
เขตหลัก

สถานี
ซึจิอุระ

ศูนย์สขุ ภาพ

สถานฌาปนกิจประจาเขต

โรงเรี ยนมัธยมปลายซึจิอุระ 2
สถานีตารวจ

โกดังมาจิคาโดะ

โรงเรี ยนมัธยมต้ นซึจิอุระ 1
สวนสาธารณะ
คิโจว

ที่ว่าการโอมาจิ (ฝ่ ายประปา)

สานักงานเขตย่อย/สานักงานเขตชัว่ คราว
สานักงานเขตย่อยซึวะ

สานักงานเขตย่อยมินามิ
ไปรษณีย์

ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต

ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต

ป้อมตารว
จ
ศูนย์รับเลี ้ยงเด็ก

สานักงานเขตย่อยคา
มิโอซึ
สานักงาน
โรงแรมโคะฮัง
เขตย่อยคามิโอซึ

สหภาพเกษตรกร
ไปรษณีย์

สานักงานเขตย่อยซึวะ

ธนาคา
ร

สานักงานเขตย่อยนิอิฮาริ
โรงเรี ยนมัธยมต้ นนิอิฮาริ

สาขาย่อยนิอิฮาริ
สหภาพเกษตรกร
โรงเรี ยนประถมฟุจิซาวะ

ศูนย์รวมผลผลิต
รากบัว

สานักงานเขตย่อยมินามิ

โรงพยาบาลซึจิอุระเคียวโด
โรงเรี ยนประถมซึวะมิ

สานักงานเขตชัว่ คราวคันดาซึ
ไปรษณีย์

สานักงานเขตชัว่ คร
าวคันดาซึ
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต

ทางออกทางด่วน
ซึจิอุระเหนือ
ศูนย์การค้ า

สานักงานเขตย่อยมินามิ

ARAKAWAOKINISHI 2-11-28

☎029-841-0036

สานักงานเขตย่อยซึวะ

NAMIKI 3-3-43

☎029-821-1490

สานักงานเขตย่อยคามิโอซึ

TENOMACHI 1505-1

☎029-828-1007

สานักงานเขตย่อยนิอิฮาริ

FUJISAWA 990

☎029-862-3515

สานักงานเขตชัว่ คราวคันดาซึ

KANDATSUMACHI 682-54（ภายในศูนย์ชุมชนเขตKANDATSU）

☎029-832-3292

แผนผังสานักงานเขต
สมาคมครูผ้ ปู กครอง（ตึกอุราระ２）

ที่วา่ การเขตหลัก（ตึกอุราระ１）

ที่จอดรถที่วา่ การเขตหลัก

ที่จอดรถดาดฟ้า
สนามเด็กเล่น,
８Ｆสถานรับเลี ้ยงเด็กโทซากิ สาขาหน้ าสถานี

６Ｆ
５Ｆ
４Ｆ
３Ｆ

１Ｆ

６Ｆ

สภาสวัสดิการสังคม
สภาสวัสดิการสังคม

５Ｆ

６Ｆ

ที่จดั ประชุม,ห้ องผู้วา่ การเขต/รองผู้วา่ การเขต,สานักงานผู้วา่ การเขต,ห้ องคณะกรรมการ,ห้ องประจาพรร
คแผนกการทาง,แผนกควบคุมการก่อสร้ าง,แผนกการระบายน ้าเสีย,แผนกวางแผนเมือง,แผนกแนะนากา
４Ｆ รก่อสร้ าง,แผนกดูแลถนนในเมืองและสวนสาธารณะ, สานักงานพัฒนาสถานีซจึ ิอรุ ะฝั่ งเหนือ

５Ｆ

２Ｆ

สาธารณูปการ

１Ｆ
สาธารณูปการ

Ｂ１Ｆ

2

Ｐ

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวติ จังหวัดอิบาราคิฝั่งใต้

３Ｆ

สาธารณูปการ

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวติ จังหวัดอิบาราคิฝั่งใต้

７Ｆ

สภาสวัสดิการสังคม

ดาดฟ้า

２Ｆ

８Ｆ

ทางเชื่อมอาคาร

ห้ องผู้อานวยการ,แผนกจัดการการศึกษา
７Ｆแผนกระบบการศึกษา,แผนกการศึกษาตลอ
ดชีวิต,แผนกวัฒนธรรม,แผนกส่งเสริมการกี
ฬา,แผนกแนะแนว

ห้ องผู้ว่าการเขต,ห้ องรองผู้ว่าการเขต,แผนกเลขานุการ,แผนกวางแผนนโยบาย,แผนกบริหารการจัดการ,แผนกกา
รเงินการคลัง,แผนกประชาสัมพันธ์ ,
แผนกบริ หารจัดการทัว่ ไป,แผนกบุคคล,แผนกจัดการสินทรัพย์,ห้ องกระจายข่าวสาร,ห้ องผู้สอื่ ข่าว,แผนกการค้ าก
ารท่องเที่ยว,แผนกป่ าไม้ เกษตรและประมง,แผนกพัฒนาการเกษตร,สานักงานคณะกรรมการการเกษตร,สานักงา
นผู้ตรวจสอบ
แผนกกิจกรรมพลเมือง,แผนกความปลอดภัยในชีวิต,แผนกดูแลสิง่ แวดล้ อม,แผนกสุขอนามัย,แผ

ร้ านค้ า

นกจัดเก็บภาษี ,แผนกรับชาระภาษี ,แผนกบัญชี,ห้ องคณะกรรมการดูแลการเลือกตัง้ ,แผนกสิทธิม
นุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ,ศูนย์ สทิ ธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ

ร้ านค้ า

แผนกพลเมือง,แผนกสวัสดิการสังคม,แผนกสวัสดิการผู้พิการ,แผนกสวัสดิการเด็ก,แผ
นกสวัสดิการผู้สงู อายุ, แผนกประกันสุขภาพและเงินบานาญ

ร้ านค้ า

４Ｆ
３Ｆ
２Ｆ
１Ｆ

แนะนาที่ว่าการเขตทสึจอิ ุระ
ชื่อฝ่ าย / ชื่อแผนก

ความรับผิดชอบ

ชื่อฝ่ าย / ชื่อแผนก

ที่วา่ การเขตหลัก ชันที
้ ่1

ที่วา่ การเขตหลัก ชันที
้ ่３

ดูแลความเป็ นอยู่

ที่วา่ การเขตหลัก ชันที
้ ่２
ฝ่ ายประกันภัยและสวัสดิการ

ฝ่ ายกบริหารจัดการทัว่ ไป

แผนกจัดเก็บภาษี

แผนกรับชาระภาษี

แผนกกิจกรรมพลเมือง

แผนกดูแลสิ่งแวดล้ อม

แผนกสุขอนามัย

สานักงานคณะกรรมการการเ
ลือกตัง้

ดาเนินงาน/ควบคุมทุกการเลือกตัง,จั
้ ดประชุมกกต.,ให้ ความรู้เกี่ยวกับการเ
ลือกตัง้

แผนกการทาง

แผนกจัดการสินทรัพย์

จัดสรรงบประมาณ/บริหารการจัดการ,ประกาศสถานภาพการคลัง,กาหนด
แผนการคลัง,เงินสงเคราะห์,หนี ้ชัว่ คราว,เงินปล่อยกู้โดยเขต

แผนกกระจายข่าวสาร

กระจายข่าวสารการบริหารของเขต,จัดสรรสื่อกระจายข่าว,ดูแลเว็บไซต์ขอ
งเขต,รับคาร้ อง/ร้ องอุทธรณ์,ปรึกษากฎหมาย,ตอบรับอย่างรวดเร็ว

รับรอง/รือ้ ถอน/เปลี่ยนแปลงถนน,อนุมตั ิขอปิ ดเพื่อใช้ งาน/ก่อสร้ าง/ผ่านถน
น,ตรวจสอบความกว้ างของถนน/ติดตังหมุ
้ ดเขตที่ดนิ ,บารุง/ซ่อมแซม/ทาค
วามสะอาดถนน,วางแผน/ตรวจสอบงานโยธา,ป้องกันภัยพิบตั ิในพื ้นที่ลาด
ชัน,กากับดูแล/ดาเนินการ/ออกแบบงานก่อสร้ างทาง,จัดหา/ทาสัญญา/ขึ ้น
ทะเบียนที่ดินในการทาถนนของเขต,ส่งเสริมการขยายถนน

แผนกควบคุมการก่อสร้ ที่พกั จัดสร้ างโดยเทศบาล,เก็บค่าเช่าที่พกั ,ออกแบบสิ่งก่อสร้ างโดยเทศบา
าง
ลเช่น โรงเรียน อพาร์ทเมนต์และอื่นๆ,ก่อสร้ างและซ่อมแซม
แผนกระบบระบายน ้า

ค่าใช้ ระบบระบายน ้าเสีย,ดูแลรักษาท่อระบายน ้า,ระบุ/ชี ้แนะร้ านก่อสร้ างร
ะบบระบายน ้า,วางแผน/กาหนดงานระบายน ้าเสีย,เงินจากผู้รับผลประโยช
น์จากระบบปล่อยน ้าเสีย,ตรวจสอบ/กาหนดการ/บังคับใช้ การออกแบบงา
นระบายน ้าเสีย

แผนกวางแผนเมือง

วางแผนเมือง,ป้ายโฆษณาต่างๆ,กฎหมายการใช้ ที่ดนิ ของรัฐ,การจัดการสิ่
งก่อสร้ าง เช่น
สิ่งก่อสร้ างของตามแผนที่กาหนดของเมือง,การวางผังเมืองให้ สวยงาม,สนั
บสนุนแนวคิด Compact city

แผนกแนะนาการก่อสร้
าง

รับคาร้ อง/อนุมตั ิการตรวจสอบสิ่งก่อสร้ าง,กาหนดที่ตงถนน,ชี
ั้
้แนะ/ควบ
คุมสิ่งก่อสร้ างที่ผิดกฎหมาย,การปรึกษาล่วงหน้ า/ออกใบอนุญาต,ยืนยั
น/ตรวจสอบสิ่งก่อสร้ าง

สานักงานพัฒนาสถานี
ซึจิอรุ ะฝั่ งเหนือ

สานักงานผู้ว่าการเขต

สนับสนุนการพัฒนาแถบการค้ าบริเวณฝั่ งเหนือหน้ าสถานีซึจิอรุ ะ,จัดหาวั
สดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
เลขาผู้วา่ การเขต/รองผู้วา่ การเขต,จัดประชุม,การร้ องเรียน/ร้ องทุกข์,ตรวจ
สอบการประชุม,รวบรูปเล่มประกาศ อาทิ ประกาศการประชุม

สมาคมครูผ้ ปู กครองเขตซึจิอรุ ะ (ตึกอุราระ２ ชั ้น７)
สมาคมครูผ้ ปู กครอง

ห้ องผู้วา่ การเขต

แบ่งเขตความรับผิดชอบ,แก้ ไขพัฒนางานธุรการ,ปฏิรูปการปกครอง
แผนกบริหารการจัดการ ,ดูแลKijouPlaza,ดูแลระบบคอมพิวเตอร์,นาเข้ า/ดูแลรักษาเครื่องมือสาห
รับสานักงานอัตโนมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ,กาหนด/แก้ ไข/บังคับใช้ แผนการต่างๆเช่น
การตรวจสอบ/การพิสจู น์/การพิจารณาเห็นชอบ,แจ้ ง/ประกาศผลการตรวจ
สอบ

แผนกดูแลถนนในเมือง ดูแลพื ้นที่สเี ขียว/สวนสาธารณะ/สิ่งก่อสร้ างของเมือง,อนุญาตใช้ /ใช้ สว่ นตั
และสวนสาธารณะ
ว,ดูแล/ก่อสร้ าง/ออกแบบถนนตามโครงการ

เลขานุการ,งานพิธี,รางวัล, ใบประกาศกิตติคณ
ุ ,นายกเทศมนตรี

แผนกวางแผนนโยบาย แผนสรุป,ปรับปรุง/วางแผนธุรกิจ/ดูแลนโยบายสาคัญ,วิจยั หัวข้ อการปก
ครองแบบใหม่/หน้ าที่พิเศษ

สนับสนุนเกษตรกรรม/ปศุสตั ว์/อุตสาหกรรมป่ าไม้ /การประมง,ขยายธุรกิจ
สินค้ าประจาท้ องถิ่น

ที่วา่ การเขตหลัก ชันที
้ ่４

ที่วา่ การเขตหลัก ชันที
้ ่３
แผนกเลขา

าโดะ (ไดโทคุและโนะมุระ)
แผนกป่ าไม้ เกษตร
และประมง

สานักงานกรรมการเกษตรกรร ประชุมคณะกรรมการ,สมาชิกในคณะกรรมการ,เงินบานาญของเกษตรกร,
ม
ย้ าย/ปรับเปลี่ยนสถานะ เช่น ที่ดินการเกษตร,สนับสนุนเกษตรกรรม

ฝ่ ายพัฒนาเมือง

เก็บรักษา/รับชาระเงิน/หลักทรัพย์/เงินสด,สถาบันการเงินที่กาหนด,
จ่ายเงินเดือน

แผนกการค้ าการท่อง ารลงทุน,แผนการการว่าจ้ าง,สนับสนุกการพัฒนาศูนย์กลางของเมือง,อีเ
เที่ยว
ว้ นท์การท่องเที่ยว,การประกวดดอกไม้ ไฟของเขตซึจิอรุ ะ,ดูแลโกดังมาจิค

สานักงานผู้ตรวจสอบ

ชี ้แนะ/อนุมตั ิผ้เู ชี่ยวชาญการทาความสะอาด,การกาจัดสิ่งปฎิกลู ,ลงทะเบี
ยนสุนขั ,ป้องกันอันตรายสุนขั ดุร้าย,ติดตังถั
้ งบาบัดน ้า,สุสาน,สุสานประจาเ
ขต,รวบรวม/กาจัดและดูแลสถานที่ทิ ้งขยะ,ทิ ้งขยะผิดกฏหมาย,รีไซเคิล,สนั
บสนุนนโยบายการลดขยะ

แผนกบัญชี

ดูแลทรัพย์สินของเขต/สานักงาน,แนะนาประชาสัมพันธ์,รถจักรยานของเข
ต,ดูแลจัดซื ้อวัตถุดิบสิ่งของต่างๆ/ทุกสัญญารับเหมา,ตรวจสอบรับเข้ าสิ่งข
อง,ตรวจสอบสิ่งต่างๆเช่น งานก่อสร้ าง/การวัดปริมาณ/แบบแปลน

แผนกพัฒนาเกษตรกรร น ้าเพื่อการเกษตร,การอบรมเพื่อพัฒนาพื ้นที่,บารุงรักษาระบบระบายน ้าเ
ม
พื่อเกษตรกร,ตรวจสอบความเป็ นเจ้ าของที่ดนิ

ฝ่ ายสิ่งก่อสร้ าง

ฝ่ ายดูแลความเป็ นอยู่พลเมือง

แผนกความปลอดภัย
ในชีวิต

ตรวจสอบการปกครองของเทศบาล,จัดระเบียบที่อยู่อาศัย,สันติภาพปลอด
นิวเคลียร์ ,รับสมัครเข้ ากองกาลังปกป้องตนเอง,พิจารณากฎระเบียบ/ข้ อบัง
คับ,รับเข้ า/ส่งออก/เก็บรักษาเอกสาร,เปิ ดเผยข้ อมูล,เก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุ
คคล,แสดงสถิติสามะโนประชากร,พิทกั ษ์ สทิ ธิมนุษยชน,ป้องกันภัยพิบตั ิ,ช่
วยเหลือ/สนับสนุนเขตภัยพิบตั ิ
ดูแลการแต่งตังและถอดถอน/การปฏิ
้
บตั ิงาน/เงินเดือน/ชัว่ โมงการทางานข
องพนักงาน,ดูแลจานวน/หน้ าที่ที่เหมาะสม/ประสิทธิภาพการทางานของพ
นักงาน,ประกันและสวัสดิการ,อุบตั เิ หตุในหน้ าที่,การฝึ กงานของพนักงาน

สนับสนุนการค้ า/อุตสาหกรรม,ประชุมด้ านการค้ า/อุตสาหกรรม,ดึงดูดก

ศูนย์สทิ ธิ มนุษยชนและควา ตรวจสอบ/วางแผนโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและ

ความเท่าเทียมทางเพศ,สนับสนุนกลุม่ สิทธิตา่ งๆเช่นกลุม่ สตรี,ปรึกษาปั ญ
หาต่างๆของสตรี
แผนกภาษี รถยนต์/ภาษี บหุ รี่,ออกใบรับรองผู้เสียภาษี ,ส่งมอบป้ายทะเบียน
รถอาทิเช่นจักรยานยนต์,สาแดงภาษี /จัดเก็บภาษี พลเมืองในเขต,จัดเก็บภ
าษี ภาษี อสังหาริมทรัพย์/ภาษี ผงั เมือง,จัดเก็บภาษี การครอบครองที่ดินพิเศ
ษ
การเรียกเก็บภาษี เขต/การจ่ายคืนภาษี เขต,การออกหมายเรียกทวง/หมายเ
รียกทวงอย่างเร่งรัด,ดูแลการจ่ายภาษี ลา่ ช้ า/ปรับโทษ,ปรับโทษส่วนจ่ายขา
ด
สัญญาประชาคม,ประชุมการสร้ างเมืองของประชาชน,กิจกรรมชุมชน/
NPO,สนับสนุนสหภาพ,สนับสนุนผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้ ากลุม
่ ต่างๆ,การสนับ
สนุนต่างๆเช่นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ
การป้องกันอาชญากรรม,ติดตังไฟส่
้ องสว่าง,การจราจรปลอดภัย,สิ่งอานว
ยเพื่อการจราจรปลอดภัย,ที่จอดรถจักรยาน,ความร่วมมือจากพลเมืองเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิหรืออุบตั ิเหตุ
ป้องกันการเกิดภาวะโลกร้ อน,จัดการดูแลสิ่งแวดล้ อม,สนับสนุนการศึกษา/ก
ารสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม,ป้องกันมลพิษ,ชี ้แนะตรวจสอบและเฝ้าระวัง,รับร้
องทุกข์/ปรึกษาเกี่ยวกับมลพิษ,บาบัดน ้าเสียในเขตคะซุมิงะอุระ,มาตรการป้
องกันน ้าเสียเช่นน ้าเสียจากมนุษย์/น ้าเสียจากอุตสาหกรรม,กาหนดมาตรกา
รป้องกันกัมมันตภาพรังสี

แผนกบุคคล

แผนกจัดการสินทรัพย์

ฝ่ ายอุตสาหกรรม

งเด็กเล่น,ที่ปรึกษาการเลี ้ยงดู,สถานรับเลี ้ยงเด็ก
สวัสดิการผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่บ้านตนเอง,สมาคมผู้สงู อายุ,ศูนย์สวัสดิการผู้
แผนกสวัสดิการผู้สงู อา สูงอายุ,ศูนย์หางานผู้สงู อายุ,สารวจและพิจารณาตัดสินผู้ต้องการการดูแล/
ช่วยเหลือ,ที่ปรึกษาและเยี่ยมเยือนผู้สงู อายุ,การจัดการการดูแลหรือการป้
ยุ
องกัน
ตรวจสอบคาร้ องค่าตรวจสุขภาพตามประกันสุขภาพประชาชน,การคืน/กา
แผนกสวัสดิการประกัน รจ่ายเงินประกันสุขภาพของประชาชน,การให้ ก้ ยู ืมค่ารักษาพยาบาลยอดเงิ
นสูง,ภาษี ประกันสุขภาพของประชาชน,การแจกหลักฐานผู้ประกัน,การรัก
สุขภาพและเงินบานาญ ษาผู้สงู อายุ(อายุมากกว่า75ปี หรือผู้ป่วยอามพาตอายุมากกว่า 65
ปี ,เงินบานาญของประชาชน

แผนกจัดการทัว่ ไป

ฝ่ ายจัดการทัว่ ไป

ฝ่ ายประกันภัยและสวัสดิการ

หนังสือแสดงตนและที่อยู่,สามะโนครัว,ลงทะเบียนตราประทับ,การฌาปน
แผนกดูแลพลเมือง กิจ/การขออนุมตั ิฌาปนกิจ,ส่งมอบคูม่ ือสุขภาพแม่และเด็ก,ส่งมอบหลักฐา
นต่างๆเกี่ยวกับภาษี ของเขต, ยื่นคาขอ/ส่งมอบหนังสือเดินทาง
แผนกสวัสดิการสังคม โครงการสร้ างเมืองน่าอยู่,สังคมสงเคราะห์,คุ้มครองสวัสดิภาพ,กรมทหารผ่
านศึก,ช่วยเหลือผู้ประสบภัย,สภากาชาดญี่ปนุ่
สวัสดิการผู้พิการทางร่างกาย/สติปัญญา/อารมณ์,เบี ้ยเลี ้ยงสวัสดิการผู้พิก
แผนกสวัสดิการผู้พิการ าร,การเยี่ยมเยียนให้ คาปรึกษาผู้พิการทางร่างกายจิตใจ(ผู้เยาว์),เบี ้ยเลี ้ยง
สวัสดิการผู้ป่วยโรคร้ ายแรง
แผนกสวัสดิการเด็ก
สวัสดิการแม่/พ่อเลี ้ยงเดี่ยวและหญิงม่าย,เบี ้ยเลี ้ยงเด็ก/การเลี ้ยงดูเด็ก ,ห้ อ

มเท่าเทียมทางเพศ

ความรับผิดชอบ

้ แลโรงเรียนและอนุบาล
แผนกบริหารการศึกษา งบประมาณ/ปิ ดยอดบัญชี,ทุนการศึกษา,ก่อตัง/ดู
แผนกระบบการศึกษา

โรงเรียน/เขตการศึกษา,การเข้ าโรงเรียน/การเข้ าอนุบาลของเด็ก,เด็กที่ต้อ
งการการคุ้มครองอย่างจาเป็ น/จาเป็ นพิเศษ,ชี ้แนะ/วางแผนสุขอนามัยในโ
รงเรียน,ตรวจสุขภาพ เด็ก/นักเรียน,ศูนย์อาหารโรงเรียน

3

แนะนาที่ว่าการเขตทสึจอิ ุระ
ชื่อฝ่ าย / ชื่อแผนก

ความรับผิดชอบ

ชื่อฝ่ าย / ชื่อแผนก

สมาคมครูผ้ ปู กครองเขตซึจิอรุ ะ (ตึกอุราระ２ ชัน７)
้

ความรับผิดชอบ

ที่วา่ การโอมาจิ

การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาด้ านสังคม,ศาลาประชาคม,ชันเรี
้ ยนการศึ
กษาด้ านสังคม,ก่อตังหอสมุ
้
ดแห่งใหม่,การอบรมสุขภาพที่ดีในเด็กวัยรุ่น,ก
ารอบรมกลุม่ เด็กวัยรุ่น,ปรึกษา/ชี ้แนะวัยรุ่น,สนามเด็กเล่น,ศูนย์เพื่อเด็กวั
ยรุ่น

ฝ่ ายสิ่งก่อสร้ าง

สมาคมครูผ้ ปู กครอง

แผนกการศึกษา
ตลอดชีวิต

วางแผน/ดาเนินการ/สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม,อบรมกลุม่ ศึกษาศิลปะวัฒ
นธรรม,หอประชุม,อนุรักษ์ /เก็บรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม,กลุม่ พิทกั ษ์ท
รัพย์สินทางวัฒนธรรม,พิพิธภัณฑ์

สถานีดบั เพลิงหลัก/สถานีดบั เพลิงซึจิอรุ ะ

แผนกวัฒนธรรม

สถานีดบั เพลิงหลัก

แผนกส่งเสริ มการกีฬ สนับสนุนการกีฬา,นันทนาการ,ชี ้แนะพลศึกษา,กลุม่ กีฬาเด็ก,ก่อตังสนาม
้
า
กีฬา
แนะนาอนุบาล/โรงเรียน,หอสมุดเพื่ออาจารย์,ฝึ กอบรมผู้สอน,ให้ คาปรึ
กษาด้ านการสอน,การนาคอมพิวเตอร์ไปใช้ ในการสอน

แผนกแนะแนว
ศูนย์สขุ ภาพ

แผนกจัดการทัว่ ไป

วางแผน/ประสานงานสถานีดบั เพลิง,เก็บสถิติและเผยแพร่การดับเพลิง,จัด
เตรียมและดูแลอุปกรณ์ดบั เพลิง,ชี ้แนะกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจากการวาง
ผังเมือง

แผนกป้องกัน

ป้องกันอัคคีภยั พร้ อมกับเผยแพร่วิธี,ตรวจสอบและอนุมตั สิ ิ่งก่อสร้ าง,แนะ
นาและติดตังสิ
้ ่งจาพวกเครื่องดับเพลิง,ออกกฎข้ อบังคับวัตถุอนั ตรายและวิ
ธีป้องกันอัคคีภยั

ฝ่ ายประกันภัยและสวัสดิการ

แผนกเตือนภัยและพ ตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยพิบตั ิ เช่น ไฟไหม้
น ้าท่วม,กลุม่ อาสาสมัครดับเพลิง,กลุม่ นักดับเพลิง,ช่วยเหลือฉุกเฉิน,ปฐม
ยาบาลฉุกเฉิน

ศูนย์สขุ ภาพ,คลินิกฉุกเฉินในวันหยุด,ตรวจสุขภาพ,รักษาโดยแผนกทันตกรร
ม,
รักษาโดยแผนกจิตเวช,การฉีดวัคซีน,การป้องกันโรคติดต่อ,ตรวจสุขภาพเด็
กทารก,ให้ คาปรึกษาสุขภาพเด็กทารก/หญิงตังครรภ์
้
,ชี ้แนะ/ให้ คาปรึกษาด้
านสารอาหาร,ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สงู อายุ,ควบคุมดูแลนิสยั การกิน,ดูแ
ลงานด้ านการรักษาเชิงป้องกัน

แผนกส่งเสริ มสุขภา
พ

แผนกประปา

เก็บค่าประปา,เริ่มจ่าย/หยุดจ่ายน ้าประปา,ดูแลสมุดบันทึกมิเตอร์น ้าประป
า,วางแผน/ตรวจสอบ/ออกแบบการก่อสร้ าง/ก่อสร้ าง/ควบคุม/ดูแลรักษาระ
บบประปา,ก่อสร้ างระบบจ่ายน ้า,ตรวจวัดคุณภาพน ้า,กระจายระบบน ้าปร
ะปา

พยาบาลเบื ้องต้น,นาส่งผู้ป่วย

ร้ านค้ า

ร้ านค้ า
４
～
６

１
～
３

ห้ องเฝ้ ายาม

สมาคมครูผ้ ปู กครอง

ประตูสาหรับวันหยุด/ยามวิกาล

７
～
14

ประตูด้านสถานี

ร้ านค้ า

ร้ านค้ า

ร้ าน
Kirara-kan

15
～
18

19
～
25

１０２
ห้ องประชุม

26
～
36

１０１
ห้ องประชุม
37
～
38 แผนกบริ ก ารชุมชน

ทางเข้ า
สานักงานเขต

ช่องติดต่อวันหยุด

ทางเข้ า

ห้ องพักสาธารณะ

ต้ นพ็อปลา
ร์

ทางเข้ า
สานักงานเ
ขต

１

～

３ แผนกสวัสดิการสังคม

４

～

６ แผนกสวัสดิการผู้พิการ

７

～

14 แผนกสวัสดิการผู้สงู อายุ

15

～

18 แผนกสวัสดิการเด็ก

19

～

25 แผนกประกันสุขภาพและเงินบานาญ

26

～

36 แผนกบริการชุมชน

37

～

38 ยื่นคาขอ/ส่งมอบหนังสือเดินทาง

１

～

12 แผนกรับชาระภาษี

13

～

18 แผนกจัดเก็บภาษี

ทางเข้ า

ลานกว้ างอุราระ

１Ｆ
ทางเข้ า
ร้ านค้ า
แผนกบัญชี
ร้ านค้ า

19 แผนกกิจกรรมพลเมือง ห้ องส่งเสริมความร่วมมือ
１
～
12

ธนาคาร

ประตูด้านสถานี

20
22

ทางเข้ า
สานักงานเขต
มุมกิจกรรม
ชาวเมื อง

２Ｆ

19

21
ร้ านค้ า
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20 แผนกความปลอดภัยในชีวติ
13
～
18

ห้ องวิจยั
１

23
ห้ องวิจัย
２

ทางเข้ าสานักงานเขต
ห้ องวิจัย
３

ห้ องพักสาธารณะ

ห้ อง
เอกสาร

แผนก / ศูนย์
สิทธิ มนุษยชนและ
ความเท่าเทีย มทางเพศ

21 แผนกดูแลสิ่งแวดล้ อม

２０３
ห้ องประชุม
２０２
ห้ องประชุม

22 แผนกสุขอนามัย

２０１
ห้ องประชุม

23 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง
แผนกบัญชี
แผนกสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ

แนะนาที่ว่าการเขตทสึจอิ ุระ
１ สานักงานกรรมการเกษตรกรรม
２ แผนกกระจายข่าวสาร ห้ องตอบรับเร่งด่วน
３ แผนกพัฒนาเกษตรกรรม
４ แผนกป่ าไม้ เกษตรและประมง

ห้ องผู้วา่
การเขต

４

แผนกเลขานุการ

ห้ องคณะกรรมกา
ผู้ตรวจสอบ
ร

５

２

11

แผนกบุคคล

10

１

３０３
ห้ องประชุม

９

สานักงานกรรมการ
เกษตรกรรม

５ แผนกการค้ าการท่องเที่ยว
６ สานักงานผู้ตรวจสอบ
７ แผนกพัสดุ

ห้ องรองผู้ว่า ห้ องรองผู้ว่า

６

３

７

８ แผนกจัดการทัว่ ไป ห้ องจัดการภาวะฉุกเฉิน
９ แผนกจัดการสินทรัพย์

８

ห้ องประชุมพรรค

ห้ องนักข่าว

３０２
ห้ องประชุม

ห้ องเผยแพร่ข้อมูล

10 แผนกบริ หารการจัดการ
11 แผนกวางแผนนโยบาย

３０１
ห้ องประชุม

３Ｆ

แผนกเลขานุการ
แผนกบุคคล
ห้ องสมุด สานักงาน
สภาผู้แทน สภาผู้แทน
406 405

ห้ อง ห้ อง
ประชุม ประชุม

404 403

ห้ อง ห้ อง
ประชุม ประชุม

ห้ องพรรค ห้ องพรรค

ห้ องคณะ
กรรมการที่
３

５

４

ห้ องคณะ
กรรมการที่
２

３
６
２

ห้ องผู้วา่ /
รองผู้ว่า

１

２

ห้ องคณะ
กรรมการที่
１

２ แผนกวางแผนเมือง ห้ องสนับสนุนการสร้ างเมือง

ห้ องพรรค３
ห้ องพรรค４

３ แผนกดูแลถนนในเมืองและสวนสาธารณะ

ห้ องพรรค５
ห้ องพรรค６

４ สานักงานพัฒนาสถานีซจึ อิ รุ ะฝั่ งเหนือ

ห้ องพรรค７

５ แผนกการระบายน ้าเสีย

ห้ องพรรค８
７

１

ห้ องคณะ
กรรมการที่
４

ที่จดั ประชุม

４０２
ห้ องประชุม

４Ｆ

１ แผนกแนะนาการก่อสร้ าง

６ แผนกการทาง
７ แผนกควบคุมการก่อสร้ าง

４０１
ห้ องประขุม

ที่จดั ประชุม สานักงานสภาผู้แทน

สมาคมครูผ้ ปู กครอง（ตึกอุราระ２）

ห้ องประชุม３

ห้ องผู้อานวยการ

１ แผนกจัดการการศึกษา
２ แผนกแนะแนว

ห้ องประชุม２

３ แผนกระบบการศึกษา

１

４ แผนกการศึกษาตลอดชีวติ
６

５

４

３

２

ห้ องประชุม１

７Ｆ

５ แผนกวัฒนธรรม
６ แผนกส่งเสริมการกีฬา

เวลาทาการ…8:30～17:15 (ยกเว้ นบางส่วน)
วันหยุดของเขต…วันเสาร์ -อาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันที่ 29 ธ.ค.-วันที่ 3 ม.ค.(ยกเว้ นบางส่วน)
※การส่งมอบหรื อรับมอบเอกสารหลักฐานต่างๆอาทิเช่น หลักฐานตราประทับ,สาเนาทะเบียนบ้ าน หรื อ ทะเบียนครอบครัว
นอกเหนือดาเนินการที่แผนกพลเมืองแล้ วสามารถดาเนินการได้ ที่สานักงานเขตย่อย/สานักงานเขตชัว่ คราวใกล้ เคียงอีกด้ วย
※ช่องติดต่อแผนกพลเมืองเปิ ดให้ บริ การบางส่วนอาทิเช่นส่งมอบหลักฐาน ในวันพฤหัสบดีโดยให้ บริ การถึง 20.00 และ ในวันอาทิตย์ตงแต่
ั ้ 8:30-17:15
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1. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
โทรติดต่อตารวจที่เบอร์ 「☎110」หรื อ
หน่วยดับเพลิง/หน่วยกู้ชีพที่เบอร์ 「☎119」โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ
ไม่ว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์มือถือหรื อทางโทรศัพท์สาธารณะ
ในขณะโทรแจ้ งเหตุขอให้ ตงสติ
ั ้ ให้ ดีและไม่ตื่นตระหนก
กรณีที่ไม่สามารถสื่อสารเป็ นภาษาญี่ปนได้
ุ่ กรุ ณาขอความช่วยเหลือบุคคลรอ
บข้ างหรื อบุคคลที่สื่อสารภาษาญี่ปนได้
ุ่ มาติดต่อแทน

（1）ในกรณีประสบอุบัติเหตุ/อาชญากรรม
สานักงานใหญ่ ตารวจจังหวัดอิบาราคิ ☎110

ศูนย์ บัญชาการดับเพลิงอิบาราคิ ☎119
● การแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ /เรี ยกพยาบาลฉุกเฉิน
ในเวลาที่ต้องการช่วยเหลือโดยด่วน เช่น ไฟไหม้ ป่ วยกะทันหัน หรื อ
บาดเจ็บหนัก กรุณาโทรแจ้ งหน่วยดับเพลิง「☎119」โดยทันที
โดยการอธิบายที่อยูใ่ ห้ เริ่มจาก เขตทสึจิอรุ ะ ชื่อเมือง เลขที่บ้าน
และสถานการณ์

● การแจ้ งเหตุฉกุ เฉินกับตารวจ

● วิธีการแจ้ งหน่วยดับเพลิง

ในกรณีประสบเหตุ เช่น อุบตั เิ หตุ โจรกรรม ถูกทาร้ าย
กรุ ณาแจ้ งเหตุกบั ตารวจทันทีที่เบอร์ 「☎110」เปิ ดรับแจ้ งตลอด 24 ชัว่ โมง
เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินกรุ ณาติดต่อโดยไม่ต้องลังเล

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

● วิธีการแจ้ งเหตุกบั ตารวจ
ในเวลาแจ้ งเหตุฉกุ เฉิน กรุ ณาแจ้ งรายละเอียดดังต่อไปนี ้
①. เกิดอะไรขึ ้น?(อุบตั เิ หตุจราจร,ชิงทรัพย์,ทาร้ ายร่างกาย เป็ นต้ น)
②. เมื่อไหร่? ที่ไหน? (เวลา,สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์)
③. ชื่อผู้แจ้ งความ,เบอร์ ตดิ ต่อ(เบอร์ โทรศัพท์)
● กรณีเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
แจ้ งอุบตั เิ หตุไม่ว่าจะเล็กน้ อยเพียงใดโดยการโทรแจ้ ง「☎110」
หรื อแจ้ งที่สถานี/ป้อมตารวจใกล้ ตวั และ
กรุ ณาบันทึกข้ อมูลคูก่ รณีเพื่อแจ้ งเหตุดงั ต่อไปนี ้
①. ที่อยู่
②. ชื่อและนามสกุล
③. เบอร์ โทรศัพท์
④. เลขประจาใบขับขี่
⑤. ทะเบียนรถ

● กรณีตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม
ในกรณีตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรมให้ แจ้ งข้ อมูลต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ องชัดเจน
①. เมื่อไหร่? ที่ไหน? (เวลา,สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์)
②. เกิดความเสียหายอย่างไรบ้ าง?

อีกทังในกรณี
้
ประสบเหตุ ให้ ปล่อยที่เกิดเหตุให้ คงสภาพอยู่เช่นนัน้
นอกจากนี ้กรณีที่ถกู ขโมยสิง่ ของเช่น บัตรเครดิต บัตรเงินสด หรื อ สมุดบัญชี
ให้ ตดิ ต่อกับบริ ษัทบัตรหรื อธนาคารทันทีเพื่อสัง่ อายัดบัญชี
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（2）กรณีเกิดเพลิงไหม้ /เรี ยกพยาบาลฉุกเฉิน

①. แจ้งเหตุเพลิงไหม้
②. ทีอ่ ยู่ (ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้) เขตทสึ จิอุระ
③. ชื่อผู้แจ้ งเหตุ
④. เบอร์โทรศัพท์
⑤. อธิบายว่าเกิดไฟไหม้ ที่ไหน

กรณีได้ รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
①. หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน
②. ที่อยู่เขตทสึจิอรุ ะ
③. ชื่อผู้แจ้ งเหตุ
④. เบอร์ โทรศัพท์
⑤. สภาพอาการ

● ในกรณีเรี ยกรถดับเพลิง
ในเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ โทรเรี ยกรถดับเพลิงที่เบอร์ 「☎119」
จากนันตะโกน
้
“ไฟไหม้ ！” เป็ นภาษาญี่ปนุ่ ว่า “คาจิดะ！”
เพื่อเตือนคนรอบข้ าง และขอความช่วยเหลือจากคนข้ างบ้ าน
ให้ พยายามดับเพลิงเบื ้องต้ นโดยใช้ เครื่ องมือต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง
จนกว่ารถดับเพลิงจะมาถึง ในการดับไฟเบื ้องต้ นนันสามารถใช้
้
ถงั ดับเพลิงได้
ดังนันให้
้ จดจาวิธีใช้ เพื่อเตรี ยมพร้ อมไว้ เสมอ
แต่ทว่าเมื่อควันหรื อเปลวเพลิงไหม้ รุนแรงจนถึงเพดานแล้ วจะไม่สามารถดับเ
พลิงโดยถังดับเพลิงได้ อีก
ให้ รีบออกจากที่เกิดเหตุและหนีไปหลบในที่ที่ปลอดภัย
● ในกรณีเรี ยกรถพยาบาล
ในเวลาที่ต้องไปโรงพยาบาลจากสาเหตุ เช่น ป่ วยกะทันหัน หรื อ
บาดเจ็บหนัก ให้ โทรเรี ยกรถพยาบาลที่เบอร์ 「☎119」
ให้ ตงสติ
ั ้ แล้ วบอกที่อยู่ของตน ชื่อ สถานที่ที่ต้องการให้ มารับ และ
สภาพอาการป่ วยหรื อบาดเจ็บ
ที่ญี่ปนสามารถเรี
ุ่
ยกรถพยาบาลได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
แต่กรณีที่เจ็บป่ วยไม่รุนแรงหรื อบาดเจ็บไม่สาหัส
สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้ ด้วยรถตัวเองหรื อแท็กซี่นนั ้
กรุ ณาอย่าเรี ยกใช้ รถพยาบาล

2.ระบบจัดการพานักและระบบบันทึกฐานผู้อยู่อาศัย
（1）ระบบจัดการพานัก

แผนกพลเมือง ☎สายใน

2289

● เกี่ยวกับระบบจัดการพานัก
ระบบจัดการการพานัก คือ
ระบบเพื่อความเข้ าใจในสถานภาพพานักของชาวต่างชาติที่เข้ ามาอยู่ระยะยา
วในญี่ปนุ่
โดยกลุม่ เป้าหมายคือชาวต่างชาติที่เข้ ามาอาศัยระยะยาวเกินกว่าสามเดือนแ
ละมีสถานะการเข้ าพานักตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง

● สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองสาขาโตเกียว
คือ สานักงานที่ดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเข้ าพานัก อาทิเช่น
การขอ/เปลี่ยนแปลงวีซา่ , ขอเปลี่ยนระยะเวลาการเข้ าพานัก,
การขอกลับเข้ าประเทศ
○ สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองสาขาโตเกียว
(TOKYO-MINATOKU-KONAN 5-5-30) ☎03-5796-7111

○ สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองชั่วคราวสาขามิโตะ
(MITOSHI-JOUNAN 2-9-12 ตึกพริน้ ซ์ที่ 3 ชั ้น 1) ☎029-300-3601

（2）ระบบบันทึกฐานผู้อยู่อาศัย

● ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
ผู้พานักถาวรพิเศษดาเนินเรื่ องที่สานักงานเขต
ส่วนผู้ถือวีซา่ อื่นๆนอกจากนันจะต้
้ องดาเนินเรื่ องที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
● การมอบ Residence card (ไซริ วการ์ ด)
(ไซริ วการ์ ด)
จะมอบให้ กบั ชาวต่างชาติที่เข้ ามาพานักตามการอนุมตั ิตา่ งๆ เช่น
การขออนุมตั เิ ปลีย่ นวีซา่ ,การขออนุมตั ปิ รับเปลี่ยนระยะเข้ าพานัก เป็ นต้ น
ผู้พานักถาวรพิเศษจะได้ รับ Special Permanent Residence Certificate
(บัตรรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรพิเศษ)) นอกจากนี ้
ระยะเวลาบัตรผู้อยู่อาศัย(ไซริ วการ์ ด)จะแตกต่างกันออกไปตามสถานะพานัก
หรื อ อายุ เป็ นต้ น
Residence card

● ระบบการขออนุญาตกลับเข้ าประเทศพิเศษ
ในกรณีที่จะกลับเข้ าประเทศญี่ปนมาเพื
ุ่
่อทากิจกรรมต่อ
หลังออกจากประเทศไปภายในระยะเวลา 1 ปี
โดยในเวลาที่ออกจากประเทศไปชาวต่างชาติผ้ นู นถื
ั ้ อหนังสือเดินทาง และ
Residence card (ไซริ วการ์ ด) ที่มีผลใช้ ได้
ตามกฎระเบียบแล้ วไม่จาเป็ นต้ องขออนุมตั กิ ลับเข้ าประเทศ
● ขันตอนเกี
้
่ยวกับการเข้ าพานัก
①. กรณีเปลี่ยนชื่อ/ภูมภ
ิ าคที่อยู่/สัญชาติ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ(เนื่องจากแต่งงาน), วันเกิด, เพศ, สัญชาติ,
ภูมิภาคที่อยู่ เป็ นต้ น กรุ ณานาเอกสารต่างๆ อาทิเช่น
เอกสารที่แสดงความเปลีย่ นแปลง หรื อ หนังสือเดินทางใหม่
ยื่นให้ ที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองเพื่อทา Residence card (ไซริ วการ์ ด)
อนึ่ง ผูพ้ ำนักถำวรพิเศษกรุ ณำดำเนินเรื่ องที่สำนักงำนเขต
②. กรณีทา Residence card (ไซริวการ์ ด)หาย
กรณีเกิดความเสียหายกับบัตร เช่น สูญหาย ถูกขโมย ถูกทาลาย หรื อ
สกปรกจนไม่สามารถอ่านได้ เป็ นต้ น
กรุ ณานารูปถ่าย/หนังสือเดินทางหรื อเอกสารหลักฐานแสดงการทาสูญหายไป
เพื่อดาเนินขันตอนท
้
าบัตรใหม่
③. กรณีระยะเวลา Residence card
(ไซริวการ์ ด)ครบกาหนดหรื อมีการเปลี่ยนแปลงวีซ่า
กรุณายื่อขออนุมตั ิแก้ ไขระยะเวลาเข้ าพานักหรื อยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่า

แผนกพลเมือง

☎สายใน2286

● สมุดบันทึกฐานผู้อยูอ่ าศัยของชาวต่างประเทศ
ผู้ที่ถือ

(ไซริวการ์ด) หรือ Special Permanent Residence
Certificate (บัตรรับรองถิ่นที่อยูถ
่ าวรพิเศษ)
จะได้ รับการจดบันทึกในสมุดบันทึกฐานผู้อยูอ่ าศัยเช่นเดียวกับชาวญี่ปนุ่
และจะมีการจัดทาสาเนาทะเบียนบ้ าน
〔เนือ้ หาสาคัญในระบบ〕
o จัดทาหนังสือรับรอง(สาเนาทะเบียนบ้ าน)ที่ระบุสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ซึ่งประกอบด้ วยคนญี่ปนและชาวต่
ุ่
างชาติ
o กิจกรรมต่างๆที่ต้องแจ้ งต่อสานักงานเขต อาทิเช่น การย้ ายเข้ า
การย้ ายออก การเปลี่ยนที่อยู่
(ไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งเรื่องที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง)
o ขั ้นตอนต่างๆซึง่ ว่าด้ วยกฎหมายบันทึกฐานผู้อยูอ่ าศัย อาทิเช่น
การย้ ายเข้ า การเปลี่ยนที่อยู่
สามารถมอบอานาจให้ ผ้ แู ทนได้ ด้วยใบมอบอานาจ
Residence card

● ชาวต่างชาติที่ได้ รับทะเบียนบ้ าน
บุคคลที่ได้ รับสถานะเข้ าพานักตามกฎหมายคนเข้ าเมือง
และได้ เข้ าพานักมากกว่า 3 เดือนขึ ้นไป รวมทั ้งมีที่อยูท่ ี่ญี่ปนุ่ จะแบ่งออกเป็ น 4
ประเภทดังนี ้
①. ผู้พานักญี่ปุ่นระยะยาว(ผู้ถือ Residence card (ไซริวการ์ ด))

ชาวต่างชาติที่ไม่ถือวีซ่าพานักระยะสั ้น/วีซา่ การทูต/วีซ่าข้ าราชการ หรื อ
ชาวต่างชาติที่เข้ ามาพานักน้ อยกว่า 3 เดือน
②. ผู้พานักถาวรพิเศษ(ผู้ท่ ถี ือหลักฐานเป็ นผู้พานักถาวรพิเศษ)
ผู้ได้ รับสถานะพานักถาวรพิเศษจากกฎหมายตรวจคนเข้ าเมืองพิเศษ
③. ผู้ได้ รับอนุญาตลีภ้ ัยชั่วคราวหรื อผู้ได้ รับอนุญาตเข้ าพานักชั่วคราว
ชาวต่างชาติที่เป็ นผู้ลี ้ภัยที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาพานักเพื่อขอลี ้ภัยชัว่ คราวต
ามกฎหมายตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ
ชาวต่างชาติที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าพานักในประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นการชัว่ คราวหลังไ
ด้ รับการรับรองเป็ นผู้ลี ้ภัย
④. ผู้พานักเกินกาหนดจากการกาเนิดหรือสูญเสียสัญชาติ
ผูท้ ี่ถือเป็ นชำวต่ำงชำติจำกกำรเกิดหรื อสูญเสี ยสัญชำติญี่ปุ่น
(สำมำรถพำนักได้โดยไม่มีวซี ่ ำ ภำยในระยะเวลำ 60 วันจำกกำรเกิดเหตุน้ นั )
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3. หนังสือคาร้ อง/การรั บรอง
（1）ระบบสามะโนครั ว

แผนกพลเมือง ☎สายใน2287
● ระบบสามะโนครัวของญี่ปนุ่
ที่ประเทศญี่ปนุ่ คูแ่ ต่งงาน หรื อ ผู้ปกครองและบุตร ถือเป็ นหน่วยครอบครัว
จะมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ องกับสถานภาพตังแต่
้ เกิดจนตาย
เช่น การให้ กาเนิด การแต่งงาน การหย่า การเสียชีวิต เป็ นต้ น
ลงในระบบสามะโนครัว
ชาวต่างชาติจะไม่ได้ รับการลงบันทึกในสามะโนครัวแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ กรุ ณาแจ้ งให้ ทราบด้ วย อีกทัง้ ในกรณีมีการเกิด การแต่งงาน หรื อ
การเสียชีวิต
กรุ ณาดาเนินเรื่ องทังสองฝั
้
่ งคือทางด้ านสถานทูต/สถานกงศุลของประเทศนัน้
และทางด้ านสานักงานเขต

● เมื่อมีเด็กเกิดใหม่(การแจ้ งเกิด)
เมื่อมีเด็กเกิดภายในราชอาณาจักรประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องแจ้ งเกิดภายใน 14
วัน ซึง่ รวมวันที่คลอดบุตร
หรื อเมื่อมีเด็กเกิดภายนอกราชอาณาจักรของประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องเข้ ามาปรึก
ษาในการดาเนินเรื่ อง
และในกรณีที่บิดาหรื อมารดาคนใดคนหนึง่ ถือสัญชาติญี่ปนเด็
ุ่ กที่เกิดมาจะได้
รับสัญชาติญี่ปนเลย
ุ่
แต่ทว่ายังคงมีเงื่อนไขบางประการดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องเข้ ามาปรึกษาก่อนที่เด็
กจะเกิด หากในกรณีที่เด็กที่เกิดไม่สามารถถือสัญชาติญี่ปนได้
ุ่
จาเป็ นจะต้ องยื่นขอวีซา่ เพื่อพานักที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองภายใน 30
วันหลังจากเกิด รวมทังต้
้ องแจ้ งกับประเทศบ้ านเกิด
โดยวิธีดาเนินการอย่างละเอียดสามารถสอบถามได้ ที่สถานทูตหรื อสถานกงสุ
ล

● เมื่อมีญาติหรือคนรู้จกั เสียชีวิต(การแจ้ งตาย)
เมื่อชาวต่างชาติที่พานักอยู่ในญี่ปนเสี
ุ่ ยชีวติ
ผู้ที่มีอานาจตามกฎหมายทะเบียนครอบครัวจะต้ องแจ้ งตายภายใน 7 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่รับยืนยันการเสียชีวิต นอกจากนี ้ Residence card (ไซริ วการ์ ด)
ของผู้เสียชีวิตจะต้ องส่งคืนให้ สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองที่ใกล้ ที่สดุ โดยผู้ใกล้
ชิด เช่น ครอบครัว และต้ องแจ้ งตายกับประเทศบ้ านเกิดด้ วย

●เมื่อมีการสมรส(แจ้ งสมรส)
เมื่อชาวต่างชาติที่พานักอยู่ที่ญี่ปนแต่
ุ่ งงานจะต้ องแจ้ งสมรส
การสมรสจะมีผลทางกฎหมายตังแต่
้ วนั ที่ยื่นจดทะเบียนสมรส
และต้ องแจ้ งเรื่ องการสมรสกลับไปที่ประเทศบ้ านเกิด
โดยวิธีดาเนินการอย่างละเอียดสามารถสอบถามได้ ที่สถานทูตหรื อสถานกงสุ
ล กรณีที่ชาวต่างชาติขอยื่นจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปนุ่
จะต้ องใช้ เอกสารต่างๆโดยการขอเอกสารจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
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● เมื่อมีการหย่าร้ าง(แจ้ งหย่า)
การหย่าระหว่างชาวต่างชาติที่พานักในญี่ปนกั
ุ่ บคูส่ มรสชาวญี่ปนุ่
สามารถจดทะเบียนหย่าได้ ตามกฎหมายญี่ปนโดยกรุ
ุ่
ณาดาเนินเรื่ องขอแจ้ งห
ย่า
แต่ทว่าหากคูส่ ามีภรรยาเป็ นชาวต่างชาติทงคู
ั ้ จ่ ะมีเงื่อนไขเพื่อให้ การหย่าสัมฤ
ทธิ์ผล
ในการหย่าร้ างมีการพิพากษาตัดสิน 5 ประเภท เช่น การตกลงใจร่ วมกันหย่า,
การหย่าร้ างไกล่เกลี่ยโดยศาลครอบครัวเข้ ามามีสว่ นในการตัดสิน,
การตัดสินชี ้ขาดการหย่า เป็ นต้ น

（2）การแจ้ ง ย้ ายเข้ า ย้ ายออก เปลี่ยนที่อยู่

แผนกพลเมือง ☎สายใน2286
● การแจ้ งที่อยู(่ แจ้ งย้ ายเข้ า)
ชาวต่างชาติที่เข้ าพานักในญี่ปนเกิ
ุ่ น 3 เดือนขึ ้นไป
กรุ ณาแจ้ งย้ ายเข้ าจากต่างประเทศที่สานักงานเขตที่ตวั เองอาศัยอยู่ภายใน
14 วันหลังได้ รับอนุญาตเข้ าพานัก ผู้ที่ได้ รับ Residence card (ไซริ วการ์ ด)
ที่ดา่ นตรวจคนเข้ าเมืองให้ นา Residence card (ไซริ วการ์ ด)ไปด้ วย
เพื่อดาเนินเรื่ องย้ ายเข้ า และผู้ที่ได้ รับประทับตราในหนังสือเดินทางเพื่อรับ
Residence card (ไซริ วการ์ ด) ในวันหลัง
ให้ นาหนังสือเดินทางไปเพื่อดาเนินเรื่ องย้ ายเข้ า

● เมื่อย้ ายที่อยูจ่ ากเขตพื ้นที่อื่นๆเข้ ามาที่เขตซึจิอรุ ะ(แจ้ งย้ ายเข้ า)
การแจ้ งย้ ายเข้ าจะต้ องกระทาหลังที่เปลี่ยนที่อยู่ภายใน 14 วัน
และนาเอกสารต่างๆดังนี ้ Residence card (ไซริ วการ์ ด),
หลักฐานการย้ ายที่อยู่จากที่อยู่เก่า, บัตรแจ้ ง My number หรื อ บัตร My
number ไปด้ วย

●เมื่อย้ ายจากเขตซึจิอรุ ะไปเขตพื ้นที่อื่นๆ (แจ้ งย้ ายออก)
ในกรณีย้ายไปเขตอื่น
จาเป็ นต้ องแจ้ งย้ ายออกกับทางสานักงานเขตซึจิอรุ ะไว้ ลว่ งหน้ า
สามารถดาเนินการล่วงหน้ าก่อนการย้ ายได้ 14 วัน กรุณานา
Residence card

(ไซริ วการ์ ด),บัตรแสดงประกันสุขภาพแห่งชาติ
(เฉพาะผู้เข้ าร่ วมประกันเท่านัน)
้ ไปด้ วย

●เมื่อเปลี่ยนที่อยู่ภายในเขตซึจิอรุ ะ(แจ้ งเปลี่ยนที่อยู่)
แจ้ งการเปลีย่ นที่อยู่ได้ ภายใน 14 วันหลังจากเปลี่ยนที่อยู่ กรุ ณานา
Residence card (ไซริ วการ์ ด),บัตรแจ้ ง My number หรื อ บัตร
My number ,
บัตรแสดงประกันสุขภาพแห่งชาติ(เฉพาะผู้เข้ าร่วมประกันเท่านัน)
้ ไปด้ วย

● เมื่อย้ ายออกจากเขตซึจิอรุ ะไปต่างประเทศ(แจ้ งย้ ายออก)
รับการแจ้ งย้ ายออกนอกไปต่างประเทศก่อนย้ าย 14 วัน
อนึง่ ถึงแม้ ได้ รับอนุญาตกลับเข้ าประเทศได้ อีกภายใน 1
ปี ที่ออกนอกประเทศแล้ ว
แต่กระนันก็
้ ต้องแจ้ งย้ ายออกกับทางสานักงานเขตด้ วย

3.หนังสือคาร้ อง/การรั บรอง
（3）ตราประทับ/การลงทะเบียนตราประทับ

แผนกพลเมือง ☎สายใน2286
●ตราประทับ
ที่ประเทศญี่ปนุ่
ในการยื่นคาร้ องต่างๆจะต้ องใช้ ตราประทับแกะสลักชื่อหรื อนามสกุลตัวเองแ
ทนการเซ็นลายเซ็น ตราประทับสามารถสัง่ ทาได้ ที่ร้านรับทาตราประทับ
โดยมีตราประทับประเภทต่างๆ คือ ตราประทับส่วนตัว(มิโตะเมะอิน)
ที่ใช้ เป็ นประจาทุกวันอย่างการรับของจากไปรษณีย์ และ
ตราประทับที่ลงทะเบียน (จิทสึอิน) ที่ใช้ ในการทาสัญญาสาคัญต่างๆ เช่น
การซื ้อรถยนต์หรื อการซื ้อบ้ าน เป็ นต้ น

● บัตรพลเมืองซึจิอรุ ะ/บัตรแสดงการลงทะเบียนตราประทับ
ผู้ที่ลงทะเบียนตราประทับแล้ วจะได้ รับบัตรพลเมืองทสึจิอรุ ะ
ซึง่ บัตรนี ้ต้ องใช้ ในการรับหลักฐานการลงทะเบียนตราประทับ
ดังนันกรุ
้ ณาเก็บรักษาบัตรให้ ดี
ในกรณีที่ทาบัตรหายหรื อทาเปื อ้ นสกปรกกรุ ณาแจ้ งบัตรเสียหายที่เขต
หลักฐานการลงทะเบียนตราประทับจะส่งมอบให้ ผ้ ถู ือบัตรพลเมืองทสึจิอรุ ะแ
ละสามารถเข้ ารับได้ ที่ แผนกพลเมือง สานักงานเขตสาขาย่อย หรื อ
สานักงานเขตสาขาชัว่ คราว
อีกทังเมื
้ ่อตังรหั
้ สส่วนตัวแล้ วสามารถรับหลักฐานได้ ที่เครื่ องมอบเอกสารอัตโน
มัตซิ งึ่ ติดตังอยู
้ ่บริ เวณใกล้ เคียงช่องติดต่อสาหรับวันหยุดที่เขตพลเมืองชัน้ 1
ของสานักงานเขตหลัก

●ตราประทับทีล่ งทะเบียน (จิซอึ ิน)
ตราประทับที่ลงทะเบียนที่สานักงานเขตแล้ วจะเรี ยกว่า “จิทสึอิน”
ตราประทับจิทสึอินนี ้สามารถใช้ ในการซื ้อขายสาคัญต่างๆ ได้ อาทิเช่น
การจดทะเบียนรถยนต์ การขึ ้นทะเบียนอสังหาริ มทรัพย์
หรื อการทาสัญญาการกู้ยืม
ตราประทับของจิทสึอินจะมีขนาดใหญ่กว่าตราประทับมิโตะเมะอิน
และยากต่อการถูกปลอมแปลง

● ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนตราประทับ
ผู้ลงทะเบียนอยู่ในเขตทสึจิอรุ ะและมีอายุ 15 ปี เต็มขึ ้นไป
สามารถลงทะเบียนตราประทับได้ 1 คนต่อ 1 อัน
กาหนดให้ ประกอบกันโดยใช้ ชื่อพร้ อมชื่อสกุล หรื อ ชื่อจริ ง หรื อ นามสกุล
ซึง่ ลงทะเบียนที่อยู่แล้ วเท่านัน้
ในการขอลงทะเบียนจาเป็ นต้ องใช้ หลักฐานที่สามารถยืนยันตัวจริ งได้ (เช่น
ไซริ วการ์ ด) เมื่อลงทะเบียนตราประทับแล้ วจะได้ รับมอบบัตรพลเมืองทสึจิอรุ ะ

● ตราประทับที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้
o ตราประทับที่ประกอบกันโดยไม่แสดงชื่อและชื่อสกุลหรื อชื่อจริ งหรื
o
o

o
o
o
o
o

อนามสกุลซึง่ ลงทะเบียนไว้ ในบันทึกฐานผู้อยู่อาศัย
ตราประทับที่แสดงสิง่ อื่นนอกจากชื่อ-สกุล เช่น อาชีพ, สถานะ
ตราที่เปลี่ยนจากตัวอักษรคันจิเป็ นฮิรางานะหรื อคาตาคานะ
ในทางกลับกัน
เปลี่ยนจากตัวอักษรฮิรางานะหรื อคาตาคานะเป็ นตัวอักษรคันจิ
ตราประทับที่ทาจากวัสดุซงึ่ เปลี่ยนแปลงได้ ง่าย เช่น
ตราประทับยาง
ตราประทับที่มีขนาดของรอยประทับเล็กกว่าด้ านละ 8 มม.
หรื อใหญ่กว่าด้ านละ 25 มม.
ตราประทับที่ไม่ชดั เจนหรื ออ่านตัวอักษรได้ ยาก และ
ขาดแหว่งเป็ นบางส่วน
ตราประทับที่ได้ รับการลงทะเบียนแล้ วในครอบครัวเดียวกัน
ตราประทับที่ไม่ได้ รับการยอมรับ
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4.การใช้ ชีวต
ิ
（1）การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
แผนกพลเมือง ☎สายใน2030
แผนกความเท่ าเทียมทางเพศ ☎สายใน2506
● ห้ องเรียนภาษาญี่ปุ่น
ทางเขตทสึจิอรุ ะได้ เปิ ดห้ องเรี ยนภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับชาวต่างชาติ
อาสาสมัครอาจารย์ภาษาญี่ปนจะจั
ุ่
ดการสอน 2 ชม./ครัง้
โดยเปิ ดสอนแบบตัวต่อตัวหรื อแบบกลุม่ โดยดูจากเนื ้อหาที่เข้ ากับระดับของผู้เ
รี ยน สามารถลงเรี ยนเนื ้อหาที่เหมาะสมกับตนเองได้ อาทิเช่น
เนื ้อหาการสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ (JLPT) หรื อ บทสนทนา และ
จะมีการจัดอีเว้ นท์ตา่ งๆอย่างการพบปะกับอาจารย์ผ้ สู อน
อยากให้ ทกุ ท่านลองเข้ ามาดูห้องเรี ยนสักครัง้
◆ห้ องเรี ยนภาษาญี่ปนของสมาคมการแลกเปลี
ุ่
่ยนระหว่างประเทศเขตทสึจิอุ
ระ / สมาคมยูเนสโกทสึจิอรุ ะ
วันและเวลา: ทุกวันพุธ 13:30 – 15:30 น.
ทุกวันพฤหัสบดี 19:00 – 21:00 น.
สถานที่:
ศูนย์ชมุ ชนเขตอิจจู (OOTEMACHI 13-9）
ค่าเล่าเรี ยน: เดือนละ 500 เยน
※และมีคา่ ตาราเรี ยนประมาณ 2,500 เยน (ครัง้ แรกเท่านัน)
้
ติดต่อสอบถาม：แผนกกิจกรรมพลเมือง (สายใน 2030)
◆ ห้ องเรี ยนภาษาญี่ปนแผนกความเท่
ุ่
าเทียมทางเพศ
วันและเวลา: ทุกวันเสาร์ 13:30 – 15:00 น.
สถานที่:
แผนกความเท่าเทียมทางเพศ（YAMATOCHO 9-1）
ค่าเล่าเรี ยน: ไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ติดต่อสอบถาม: แผนกความเท่าเทียมทางเพศ (สายใน 2506)

（2）การอยู่อาศัย
● เมื่อเช่ าที่พก
ั อาศัย
ที่พกั อาศัยให้ เช่าในญี่ปนุ่ มี 2 ประเภทคือ
ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและที่อยู่อาศัยโดยรัฐบาล
ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลจะฝากการปล่อยเช่าไว้ ที่นายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์และที่
อยู่อาศัยโดยรัฐบาลจะฝากการปล่อยเช่าไว้ ที่สานักงานเขตหรื อที่ว่าราชการจั
งหวัด ที่ญี่ปนมี
ุ่ หน่วยวัดขนาดความกว้ างของที่ดนิ หรื อบ้ านทีเ่ รี ยกว่า “ซึโบะ”
โดย 1 ซึโบะ เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร
ความกว้ างของห้ องแสดงหน่วยตามจานวนเสื่อ “ทาตามิ” เรี ยกว่า 6 โจ, 8
โจ โดยความกว้ างของเสื่อทาตามิ 1 ผืน เท่ากับประมาณ 180ซม.×90 ซม.
※ อ้ างอิง：ตัวย่อแสดงประเภทของห้ อง

： ห้ องครัว
DK ： ห้ องครัวและห้ องทานข้ าว
1DK ：1 ห้ องนอนและห้ องครัวห้ องทานข้ าว
LDK ：ห้ องนัง่ เล่นและห้ องครัวห้ องทานข้ าว
2LDK ：2ห้ องนอน ห้ องนัง่ เล่น ห้ องครัว ห้ องทานข้ าว

● การเช่ าที่อยู่อาศัยส่ วนบุคคล
ในการหาเช่าที่พกั ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล
โดยทัว่ ไปแล้ วจะใช้ บริ การจากนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์
ซึง่ จะช่วยเหลือให้ ข้อมูลจนกว่าจะมีการทาสัญญาเช่า
บ้ าน,อพาร์ ทเม้ นท์หรื อแมนชัน่ ในการเช่าที่พกั อาศัยให้ บอกเงื่อนไขต่างๆ
อาทิเช่น พื ้นที่ที่อยากอยู่อาศัย งบประมาณ จานวนห้ อง
หรื อการวางตาแหน่งห้ อง แล้ วทางผู้จดั หาจะแนะนาที่พกั ให้
อนึง่
การเข้ าปรึกษานายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์ควรพาเพื่อนที่ร้ ู จกั ชาวญี่ปนไปด้
ุ่
วย

● สัญญาเช่ าซือ้ ที่อยู่อาศัยส่ วนบุคคล
สัญญาการเช่าจะจัดทาขึ ้นเมื่อนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์แนะนาที่พกั ซึง่ เป็ นที่
พึงพอใจ
ก่อนจะทาสัญญาแนะนาให้ ขอความช่วยเหลือจากคนที่เชื่อใจได้ ดเู นื ้อหาและ
ตรวจสอบเนื ้อหาในสัญญาให้ ดีก่อนลงมือทาสัญญาเช่า และ
หากเกิดปั ญหาในที่พกั อาศัย เช่น บ้ าน
ผู้คาประกันจะต้ องรับผิดชอบแทนตัวจริ ง
〔สิ่งที่จาเป็ นในการทาสัญญา〕
①.

ค่าเช่าโดยส่วนใหญ่แล้ วจะจ่ายล่วงหน้ าเป็ นปกติ
จึงจ่ายค่าเช่าเดือนแรกในตอนทาสัญญา
②.

เงินรับประกันการเช่ า

เงินที่จ่ายให้ เจ้ าของบ้ านเป็ นค่าประกันในกรณีที่ต้องมีการซ่อมแซมหรื อไม่สา
มารถจ่ายเงินค่าเช่าได้
ปกติแล้ วจะได้ รับเงินส่วนนี ้คืนทังหมดหรื
้
อบางส่วนเมื่อยกเลิกสัญญา
③.

เงินพิเศษ

เงินที่จ่ายเพื่อเป็ นการขอบคุณเจ้ าของบ้ าน
โดยปกติแล้ วเงินส่วนนี ้จะไม่ได้ คืนเมื่อยกเลิกสัญญา
④.

ค่ าบริการส่ วนกลาง

ค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ทู ี่อยู่อาศัยในอพาร์ ทเม้ นท์ใช้ สาหรับค่าไฟฟ้าหรื อค่าทาความสะ
อาดในพื ้นที่ที่ใช้ ร่วมกัน
⑤.

ค่ านายหน้ า

ค่าบริ การจ่ายให้ กบั นายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์ที่แนะนาที่พกั อาศัยให้

(ไซริวการ์ ด)
⑦. หลักฐานลงทะเบียนตราประทับ
⑧. หนังสือรั บรองรายได้
〔สิ่งที่ควรระวังในการพักอาศัย〕
⑥. Residence card

o ห้ามเปลี่ยนการออกแบบของห้องอาทิเช่น การทาสีผนัง หรือ เจาะตะปู

K
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ค่ าเช่ าที่พัก

o
o

โดยไม่ขออนุญาตเจ้ าของบ้ านก่อน
ไม่รบกวนเพื่อนบ้ าน อย่างการจัดงานเลี ้ยงกลางดึก,
การเปิ ดเพลงหรื อส่งเสียงดัง
กฎหมายห้ ามมิให้ ผ้ เู ช่าห้ องปล่อยให้ ผ้ อู ื่นเช่าห้ องโดยไม่ขออนุญาตจาก
เจ้ าของบ้ านก่อน

4.การใช้ ชีวต
ิ
〔การยกเลิก / ปรั บปรุ ง สัญญา〕

2.เบรกเกอร์ แอมแปร์

ระยะสัญญาการเช่าที่พกั โดยมากจะมีอายุ 2 ปี
ค่าเช่าอาจมีการเปลีย่ นแปลงเมื่อต่อสัญญาใหม่ และเมื่อยกเลิกสัญญา
จะต้ องติดต่อเจ้ าบ้ านก่อน
ระยะเวลาในการขอยกเลิกมักจะมีระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแล้ วดังนันกรุ
้ ณาต
รวจสอบแล้ วดาเนินขันตอนตามที
้
่ระบุ
มีกรณีที่ผ้ เู ช่าไม่แจ้ งก่อนจะยกเลิกสัญญาจึงไม่ได้ เงินประกันที่จ่ายเอาไว้ ในต
อนทาสัญญา

หน่วยการใช้ ไฟฟ้าในแต่ละครัง้ แตกต่างกันออกไปตามจานวนแอมแปร์ ที่ได้
ทาสัญญาเอาไว้
เมื่อจานวนการใช้ ไฟฟ้าเกินเบรกเกอร์ จะทางานและจะตัดไฟฟ้าดังนันให้
้ ลด
จานวนเครื่ องใช้ ไฟฟ้าลงและเปิ ดสวิตซ์ขึ ้นใหม่อีกครัง้
ในกรณีที่อยากเปลี่ยนจานวนแอมแปร์ สามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
แต่อตั ราค่าไฟฟ้าพื ้นฐานจะเปลี่ยนตามไปด้ วย

● ที่อยู่อาศัยโดยเขต/ที่อยู่อาศัยโดยจังหวัด

แรงดันไฟฟ้าของญี่ปนมี
ุ่ คา่ อยู่ที่ 100 โวลต์
และความถี่ไฟฟ้าที่ฝั่งตะวันออกของญี่ปนรวมถึ
ุ่
งเขตซึจิอรุ ะมีคา่ ความถี่อยู่ที่
50 Hz ส่วนทางฝั่ งตะวันตกของญี่ปนมี
ุ่ คา่ ความถี่อยู่ที่ 60 Hz
ก่อนจะใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้าใดๆกรุณาตรวจสอบรายละเอียดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าว่าเข้ า
กับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ได้ หรื อไม่
กรุ ณาอย่าใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ไม่เข้ ากับแรงดันไฟฟ้าหรื อความถี่เพราะอาจเป็
นสาเหตุให้ เกิดอุบตั เิ หตุอย่างไฟไหม้ ได้

แผนกควบคุมการก่ อสร้ าง ☎สายใน2420
ที่เขตทสึจิอรุ ะได้ จดั หาที่พกั อาศัยซึง่ มีการควบคุมอัตราค่าเช่าต่า
บริ หารจัดการโดยเขตและจังหวัด
ผู้ที่สามารถเข้ าพักได้ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีรายได้ ในระดับที่กาหนดไว้ และกาลังมีปั
ญหาในการหาที่พกั อาศัย ค่าเช่าและค่าใช่จ่าย
แตกต่างกันไปตามลักษณะของที่พกั หรื อรายได้ ของครอบครัว
อีกทังยั
้ งมีระบบผ่อนผันต่างๆ เช่น ผ่อนผันค่าเช่าบ้ าน
อนึง่ ในการขอเช่าทีพ่ กั
ผู้อาศัยจะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
①. กรณีที่จะเช่าที่อยู่ซงึ่ บริ หารโดยเขตจะต้ องเป็ นผู้ที่มีที่อยู่หรื อทางานอยู่ใ
นเขต หรื อ
กรณีที่จะเช่าที่อยู่ซงึ่ บริ หารโดยจังหวัดจะต้ องเป็ นผู้ที่มีที่อยู่หรื อทางาน
อยู่ในจังหวัด
②. ผู้ที่มีครอบครัวหรื อเครื อญาติที่อาศัยอยู่ด้วยกันหรื อวางแผนจะอยู่ด้วย
กัน
③. ผู้ที่กาลังมีปัญหาเรื่ องที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั
④. ผู้ที่ไม่ค้างชาระสิง่ ต่างๆ เช่น ภาษี (ภาษี เขต)
⑤. ผู้ที่มีรายได้ มาตรฐานที่เข้ าข่าย
⑥. ผู้ที่ไม่เป็ นสมาชิกของกลุม่ อาชญากรรม
※ ผู้ถือสถานะโสดก็มีกรณีที่สามารถยื่นคาร้ องได้

1.การใช้ ไฟฟ้า

いり

いり

ชาระค่าใช้ ไฟฟ้าได้ ที่ ธนาคาร,ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ
โดยใช้ ใบแจ้ งหนี ้จากบริษัทไฟฟ้าที่ได้ ทาสัญญาเอาไว้
และสามารถดาเนินธุรกรรมให้ ตดั จ่ายค่าใช้ ไฟฟ้าอัตโนมัตจิ ากบัญชีของธนาค
ารหรื อไปรษณีย์เป็ นต้ น
ติดต่ อสอบถาม: แผนกการขายโตเกียวเดนเรี ยวคุประจาเขตทสึจิอรุ ะ
（☎029-822-5243）

● แก๊ ส
1.การใช้ แก๊ ส

แก๊ สที่ใช้ อยู่ตามครัวเรื อน มีประเภทคือ City gas(Town gas)
และแก๊ สโพรเพน จะมีทงเขตพื
ั้
้นที่ที่ใช้ City gas(Town gas)
และเขตพื ้นที่ที่ใช้ แก๊ สโพรเพน ในการซื ้ออุปกรณ์ในการใช้ แก๊ ส
กรุ ณาระวังกรณีที่อปุ กรณ์ไม่สามารถใช้ ได้ เนื่องจากชนิดของแก๊ ส
ในการใช้ แก๊ สผ่านท่อใต้ ดนิ ให้ ตดิ ต่อที่บริ ษัทโทบุแก๊ สหรื อบริ ษัทนิฮงแก๊ ซ
เมื่อแจ้ งชื่อและที่อยู่ผ่านทางโทรศัพท์แล้ วเจ้ าหน้ าที่จะเข้ ามาที่บ้านในวันเวลา
ที่สะดวกและทาการเปิ ดระบบแก๊ สเพื่อให้ บริ การ

●ไฟฟ้า

いり

4.วิธีการชาระค่ าไฟฟ้า

2.แก๊ สผ่านท่อใต้ ดิน

（3）ระบบสาธารณูปโภค

ในการใช้ ไฟฟ้าครัง้ แรกหลังจากย้ ายเข้ าบ้ านใหม่
ให้ ปฏิบตั ติ ามขันตอนต่
้
อไปนี ้กับแผงควบคุมไฟฟ้าที่ตดิ อยู่ในที่ตา่ งๆ
ทางเข้ า ผนังในห้ อง
①. สับสวิตซ์เปิ ด 「入」เบรกเกอร์ แอมแปร์
②. สับสวิตซ์เปิ ด 「入」เบรกเกอร์ กนั ไฟดูด
③. สับสวิตซ์เปิ ด 「入」โมลเคสเซอร์ กิตเบรกเกอร์
(กรณีของเครื่ องป้องกันภัยให้ ปิดฝาด้ วย)
เมื่อปฏิบตั ติ ามนี ้แล้ วไฟฟ้าจะติด
เมื่อไฟฟ้าติดแล้ วให้ เขียน ชื่อผู้ทาสัญญา,วันที่เริ่ มใช้ ไฟฟ้าและอื่นๆ
ลงในหนังสือขันตอนการเริ
้
่ มใช้ ไฟฟ้า และนาส่งที่ต้ ไู ปรษณีย์
อนึง่ สามารถยื่นสมัครในเว็บไซต์ได้
【HPของโตเกียวเดนเรี ยวคุ】http://www.tepco.co.jp

3.เครื่ องใช้ ไฟฟ้า

เช่น

ติดต่ อสอบถาม: บริ ษัทโทบุแก๊ ส สาขาย่อยอิบารากิมินามิ（☎029-821-1107）
แผนกการขาย บริ ษัทนิฮงแก๊ สเขตทสึจิอรุ ะ（☎029-842-8350）
3.แก๊ สโพรเพน

ภายในเขตทสึจิ อุ ร ะในกรณี ที่ อ าศัย ในพื น้ ที่ ที่แ ก๊ ส ผ่า นท่ อใต้ ดิ น เข้ า ไม่ ถึ ง
กรุ ณาติดต่อทุกบริ ษัทแก๊ ส เพื่อรับบริ การแก๊ สโพรเพนได้
4.วิธีการชาระค่ าแก๊ ส

ชาระค่าใช้ แก๊ สได้ ที่ ธนาคาร,ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ
โดยใช้ ใบแจ้ งหนี ้จากบริษัทแก๊ สที่ได้ ทาสัญญาเอาไว้
และสามารถดาเนินธุรกรรมให้ ตดั จ่ายค่าใช้ แก๊ สอัตโนมัตจิ ากบัญชีของธนาคา
รหรื อไปรษณีย์เป็ นต้ น
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4.การใช้ ชีวต
ิ
5.ข้ อควรระวังในการใช้ แก๊ ส

2. วิธีการชาระค่ าใช้ ระบบระบายนา้ เสีย

ในการใช้ แก๊ สควรระวังเรื่ องต่างๆต่อไปนี ้

6.เมื่อรู้ ตัวว่ ามีการรั่ วไหลของแก๊ ส

ชาระค่าใช้ ระบบระบายน ้าเสียได้ ที่ ธนาคาร ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ
โดยใช้ ใบแจ้ งยอดชาระจากบริษัทไดอิจิคงั เคียวซึง่ รับเป็ นตัวแทนดูแลเก็บค่าใ
ช้ บริ การ/ตรวจวัดมิเตอร์ น ้าประปา
และสามารถดาเนินธุรกรรมให้ ตดั จ่ายค่าใช้ ประปาอัตโนมัตจิ ากบัญชีของธนา
คารหรื อไปรษณีย์เป็ นต้ น หรื อจ่ายผ่านทางบัตรเครดิต

เมื่อรู้ สกึ ถึงความผิดปกติของแก๊ ส ให้ ปิดวาล์วแก๊ ส

（4）วิธีทงิ ้ ขยะ

①ใช้ เครื่ องดูดอากาศในตอนใช้ แก๊ ส
②ตรวจสอบการจุดไฟและการดับไฟด้ วยตา
③ปิ ดวาล์วแก๊ สก่อนออกไปข้ างนอกหรื อก่อนนอน

เปิ ดประตูหรื อหน้ าต่างเพื่อให้ แก๊ สไหลออกไปข้ างนอก
จากนันให้
้ ตดิ ต่อบริ ษัทแก๊ สและในกรณีแก๊ สรั่วไหลไม่ควรเปิ ดสวิทซ์ไฟเนื่องจา
กมีความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการระเบิดจากประกายไฟตอนที่เปิ ดสวิตซ์อปุ กรณ์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าซึง่ เป็ นอันตรายร้ ายแรง

●

ประปา
แผนกประปา ☎029-821-6237

1.การใช้ นา้ ประปา

น ้าประปาของเขตทสึจิอรุ ะมีการฆ่าเชื ้อด้ วยคลอรี นสามารถดื่มได้
กรุ ณาติดต่อที่แผนกประปาเพื่อขอใช้ น ้าประปาใหม่
2.การบารุ งซ่ อมแซม

ในการซ่อมแซมต่างๆ เช่น ท่อน ้าภายในบ้ านหรื ออุปกรณ์จ่ายน ้า
กรุ ณาเรี ยกใช้ บริ การจากผู้รับเหมางานก่อสร้ างงานประปาที่เขตทสึจิอรุ ะกาห
นดไว้ และหากผู้รับเหมาก่อสร้ างเกิดมีข้อสงสัยใดๆ
กรุ ณาติดต่อที่แผนกประปา
นอกจากนี ้ควรระวังหากก่อสร้ างอย่างผิดกฎหมายจะต้ องแก้ ไขการก่อสร้ างให

เขตทสึจิอรุ ะได้ จดั ทาระบบลดและรี ไซเคิลขยะเพื่อทาให้ โครงการสังคมที่ดีตอ่
สิง่ แวดล้ อมเป็ นความจริ งขึ ้น
จึงขอความร่วมมือในการรักษากฎระเบียบของการทิ ้งขยะ
และทิ ้งอย่างถูกต้ อง
◎ทิ ้งขยะใน สถานที่/วันที่ กาหนด
◎ในวันทิ ้งขยะสามารถทิ ้งได้ ถึงเวลา 8:30 น.(เขตทสึจิอรุ ะ), 8:00
น.(เขตนิอิฮาริ ) และ ห้ ามมิให้ ทิ ้งขยะนอกเหนือวันทิ ้งขยะ,
หลังเวลาเก็บขยะ หรื อ ยามวิกาลโดยเด็ดขาด
◎แบ่งประเภทของขยะ และทิ ้งขยะตามวันที่กาหนด
◎ผูกปากถุงให้ แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ ขยะในถุงไหลออกมา
หากไม่รักษากฎระเบียบการทิ ้งขยะแล้ ว
นอกจากจจะเป็ นการรบกวนเพื่อนบ้ านแล้ ว
อาจก่อให้ เกิดเป็ นปั ญหาทะเลาะวิวาทได้
สาหรับผู้ที่ไม่เข้ าใจกฎการทิ ้งขยะต่างๆเช่น วันที่ทิ ้งขยะ หรื อ
สถานที่ทิ ้งขยะ กรุ ณาเข้ าสอบถาม

ม่ทงหมด
ั้
และเมื่อพบเห็นการรั่วไหลของน ้าประปาบนถนน

● การแบ่ งและจัดเก็บขยะ

กรุ ณาแจ้ งที่แผนกประปาในทันที

ขยะจากครัวเรื อนจะถูกแบ่งและจัดเก็บออกได้ เป็ น ขยะเผาได้ , ขยะสด,
ขยะจาพวกห่อบรรจุ/หีบห่อพลาสติก, ขยะเผาไม่ได้ , ขยะที่สามารถรี ไซเคิลได้
และนอกจากนี ้ยังมี ขยะขนาดใหญ่ซงึ่ จะถูกจัดเป็ นขยะอีกประเภท
มีคา่ ใช้ จ่ายในการเข้ าไปจัดเก็บขยะที่บ้าน ส่วน ขวดเปล่า, กระป๋ องเปล่า,
ผ้ าเก่า, ถ่านไฟฟ้า, กระดาษต่างๆ, ขวดเพ็ท จะถูกจัดเก็บเป็ นขยะรี ไซเคิล
และสามารถนามาใช้ ใหม่ได้ ถุงขยะที่กาหนดให้ ใช้ มีจาหน่ายที่
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อร้ านสะดวกซื ้อ

3. วิธีการชาระค่ าประปา

ชาระค่าใช้ น ้าประปาได้ ที่ ธนาคาร ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ
โดยใช้ ใบแจ้ งยอดชาระจากบริษัทไดอิจิคงั เคียว
ผู้รับเป็ นตัวแทนดูแลเก็บค่าใช้ บริ การ/ตรวจวัดมิเตอร์ น ้าประปา
และสามารถดาเนินธุรกรรมให้ ตดั จ่ายค่าใช้ ประปาอัตโนมัตจิ ากบัญชีของธนา
คารหรื อไปรษณีย์เป็ นต้ น หรื อจ่ายผ่านทางบัตรเครดิต

●ระบบระบายนา้ เสีย

แผนกระบายนา้ เสีย ☎สายใน2255
1.การใช้ ระบบระบายนา้ เสีย

ในการใช้ ระบบระบายน ้าเสียของชุมชนในพื ้นที่ที่มีการติดตังระบบระบายน
้
้าเ
สียเอาไว้ นนั ้ จาเป็ นจะต้ องจ่ายค่าใช้ บริ การตามจานวนที่ใช้ น ้าประปา
และในกรณีที่ใช้ น ้าในบ่อกรุ ณาแจ้ งที่แผนกระบายน ้าเสียด้ วย
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แผนกสุขอนามัย ☎สายใน2444

● ขยะเผาได้
ขยะที่เผาได้ คือขยะดังต่อไปนี ้
ผ้ าหรื อเศษกระดาษที่สกปรก,ผ้ าอ้ อม,ผลิตภัณฑ์จากหนังหรื อยาง,
สิง่ จาพวกที่มีพืชพรรณปริ มาณเล็กน้ อย บังคับให้ ใส่ถงุ ที่กาหนดในการทิ ้ง
ที่เขตทสึจิอรุ ะให้ ใส่ถงุ สีแดง
ที่เขตนิอิฮาริ ให้ ใส่ถงุ ที่สามารถมองเห็นสิง่ ของที่บรรจุอยู่ด้านใน
จะมีการจัดเก็บสัปดาห์ละ 2 ครัง้

4.การใช้ ชีวต
ิ
● ขยะสด

● ขยะที่ไม่ สามารถจัดเก็บได้

ขยะสดจะนามารี ไซเคิลเป็ นแก๊ สมีเทนหรื อปุ๋ ยหมัก ส่วนขยะจาพวก
เศษอาหาร, เปลือกอาหารทะเล (เช่น กุ้ง,หอย,ปู) กากชา, กากกาแฟ, ถุงชา,
หรื อ
อาหารเหลือให้ เทน ้าขยะทิ ้งและใส่ลงในถุงสีเหลืองที่กาหนดจากนันผู
้ กปากถุ
งให้ แน่นหนา จะจัดเก็บขยะประเภทนี ้ 2
ครัง้ ต่อสัปดาห์ในวันเดียวกับวันทิ ้งขยะเผาได้
แต่ทว่าเวลาจัดเก็บขยะสดจะแตกต่างออกไปจากเวลาจัดเก็บขยะเผาได้
ขอความร่ วมมือให้ ทิ ้งในเช้ าวันเก็บขยะที่กาหนด

ขยะประเภทต่างๆ อาทิเช่น เครื่ องปรับอากาศ, โทรทัศน์,
เครื่ องซักผ้ า/เครื่ องปั่ นผ้ าแห้ ง, ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง, คอมพิวเตอร์ , จักรยานยนต์,
เครื่ องดับเพลิง, ตู้นิรภัย, ยางรถยนต์, บล็อกคอนกรี ต, หลังคา,
ขยะทางการแพทย์, สารเคมีทางการเกษตร, สี, แบตเตอรี่ , ถังแก๊ ส,
เครื่ องจักรทางการเกษตร, คอนกรี ต, เครื่ องสูบ หรื อ เศษไม้ จากการก่อสร้ าง
จะถือเป็ นขยะจัดเก็บไม่ได้
ในกรณีที่ซื ้อของเข้ าเปลี่ยนใหม่อาจจะให้ ผ้ ขู ายมารับของเก่าเก็บไปหรื อเข้ ารับ
บริ การจากผู้เชี่ยวชาญมาจัดเก็บ อีกทังขยะที
้
่มาจากธุรกิจต่างๆ เช่น บริ ษัท
หรื อร้ านอาหาร ก็ไม่สามารถจัดเก็บได้
กรุ ณาสอบถามเกี่ยวกับวิธีการทิ ้งขยะประเภทนี ้

● ขยะจาพวกห่ อบรรจุ/หีบห่ อพลาสติก
ขยะจาพวกห่อบรรจุ/หีบห่อพลาสติก คือ
ภาชนะพลาสติกที่บรรจุผลิตภัณฑ์(ยกเว้ นขวดเพ็ท),
หีบห่อพลาสติกที่หอ่ หุ้มผลิตภัณฑ์, สิง่ ที่มีตรา
“ขยะพลาสติก”
ขยะจาพวกนี ้จะนามารี ไซเคิลเป็ นวัตถุดบิ ทางเคมีหรื อผลิตภัณฑ์พลาสติก
และขยะอาทิเช่น ขวดที่ใส่วตั ถุดบิ อาหารหรื อของใช้ ประจาวัน,
ถุงหรื อแก้ วที่ใส่วตั ถุดบิ อาหารหรื อของใช้ ประจาวัน, ถาดที่ใส่วตั ถุดบิ อาหาร,
ถุงพลาสติกหรื อหีบห่อพลาสติกที่ใส่วตั ถุดบิ อาหารหรื อของใช้ ประจาวัน,
ตาข่าย/ฝาครอบ, โฟม เป็ นต้ น
ให้ ล้างสิง่ สกปรกออกก่อนจะทิ ้งลงในถุงขยะที่สามารถมองเห็นด้ านในได้
หลังจากนันผู
้ กปากถุงให้ แน่น การจัดเก็บที่เขตทสึจิอรุ ะจัดเก็บสัปดาห์ละ 1
ครัง้ และที่เขตนิอิฮาระจัดเก็บสัปดาห์ละ 2 ครัง้

● ขยะเผาไม่ ได้
ขยะประเภทเครื่ องปั น้ ดินเผาหรื อขยะประเภทเครื่ องโลหะ, แก้ ว, ของมีคม
ที่เขตทสึจิอรุ ะให้ ทิ ้งลงในถุงสีฟ้าที่กาหนดและที่เขตนิอิฮาริให้ ใส่ภาชนะในการ
ทิ ้ง ส่วนขยะประเภทเครื่ องใช้ ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ทุกเขตให้ ใส่ลงในถุงสีฟ้าที่กาหนด จะจัดเก็บขยะประเภทนี ้สัปดาห์ละ 1 ครัง้

● ขยะขนาดใหญ่
ขยะที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถใส่ลงในถุงที่กาหนดใน 1 ใบได้ เช่น
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าหรื อเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดใหญ่, เครื่ องเรื อนจะประเภทที่นอน/ฟุต้ง,
จักรยาน, ของเล่น เป็ นต้ น
นอกจากนี ้
หากใส่ขยะลงในถุงขยะที่กาหนดแล้ วปิ ดปากถุงไม่ได้ จะถือเป็ นขยะขนาดให
ญ่
ในการทิ ้งขยะขนาดใหญ่จาเป็ นต้ องยื่นคาขอทิ ้งขยะก่อนโดยให้ ตดิ ต่อไปที่ศนู
ย์รับแจ้ งขยะขนาดใหญ่ทางโทรศัพท์ (☎029-826-4800）
ซื ้อตัว๋ ทิ ้งขยะตามราคาของประเภทขยะ
หลังจากนันในตอนทิ
้
้งให้ ตดิ ตัว๋ ไว้ บนขยะ และทิ ้งขยะก่อนเวลา 8:30 น.
ในวันที่กาหนดและทิ ้งในที่ที่มองเห็นได้ จากถนน
อีกทังเครื
้ ่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ านขนาดใหญ่ เช่น
ชิ ้นส่วนภายในเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน, คอมพิวเตอร์ , ทีวี, เครื่ องปรับอากาศ,
ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง, เครื่ องซักผ้ า, เครื่ องปั่ นผ้ าแห้ ง ทีไ่ ม่สามารถจัดเก็บได้
กรุ ณาใช้ บริการรับซื ้อขยะ อาทิเช่น ร้ านรับซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

●ระบบช่ วยเหลือสนับสนุนเครื่องกาจัดขยะสดในครั วเรือน
ทางเขตได้ ช่วยเหลือในเรื่ องค่าใช้ จ่ายบางส่วนให้ กบั ผู้ที่จดั ซื ้อเครื่ องกาจัดขยะ
สดภายในครัวเรื อนเพื่อผลักดันการลดขยะ เครื่ องที่อยูใ่ นขอบข่ายมี 3
ประเภท คือ เครื่ องบรรจุปยหมั
ุ๋ ก, เครื่ องทาปุ๋ ย EM,
เครื่ องจากัดขยะสดแบบไฟฟ้า
เครื่ องกาจัดขยะสดจะผลิตปุ๋ ยหมักที่มีคณ
ุ ภาพดี
ใช้ ปยที
ุ๋ ่ได้ หว่านในสวนผักหรื อแปลงดอกไม้ ในบ้ าน
※เครื่ องทาปุ๋ ย EM มีแจกจ่ายให้ ในเวลาที่กาหนด
กรุ ณาสอบถามข้ อมูลอย่างละเอียด

●ห้ ามเผาขยะ
ห้ ามไม่ให้ ทิ ้งขยะในที่กลางแจ้ งตามข้ อบังคับของกฎหมาย
ถึงแม้ เป็ นการเผาเศษกิ่งไม้ ที่ถกู ตัดจากต้ นไม้ ในสวนหรื อเศษใบไม้
เนื่องจากการเผาขยะจาพวกนี ้อาจจะมีกลิน่ เหม็นหรื อเกิดควันซึง่ เป็ นการรบก
วนเพื่อนบ้ าน

（5）สัตว์ เลีย้ ง อาทิเช่ น สุนัข/แมว

แผนกสุขอนามัย ☎สายใน2407
● ความรับผิดชอบในการเป็ นเจ้ าของสัตว์ เลีย้ ง
เมื่อเริ่มเลี ้ยงสัตว์เลี ้ยง
ให้ เลี ้ยงสัตว์โดยวิธีที่ถกู ต้ องเหมาะสมสาหรับตามธรรมชาติของสัตว์ประเภทนั ้
นๆ และระวังในเรื่ องของสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์
พร้ อมกันนันห้
้ ามมิให้ สตั ว์เลี ้ยงของตนไปรบกวนผู้อื่น อย่างเช่น
การทาลายทรัพย์สนิ หรื อ ทาร้ ายร่ างกาย

● การลงทะเบียนสุนัข
เมื่อเริ่มเลี ้ยงสุนขั จาเป็ นต้ องลงทะเบียนสุนขั ภายใน 30
วันหลังรับมาเลี ้ยงหรื อหลังสุนขั มีอายุเกิน 90 วันขึ ้นไป
เมื่อลงทะเบียนแล้ วจะได้ รับใบอนุญาตการเลี ้ยง
และกรุณาสวมปลอกคอให้ สนุ ขั ด้ วย
นอกจากนี ้เมื่อสัตว์เลี ้ยงตายหลังการลงทะเบียนกรุณายื่นเรื่ องแจ้ งตาย
และหากเจ้ าของมีการเปลี่ยนชื่อหรื อที่อยู่กรุ ณายื่นใบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงด้ ว
ย
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4.การใช้ ชีวต
ิ
● การฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า
ในการเลี ้ยงสุนขั มีข้อบังคับให้ สนุ ขั เข้ ารับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนขั บ้ า 1
ครัง้ ทุกปี
โรคพิษสุนขั บ้ านันสามารถติ
้
ดต่อมาสูค่ นได้ ไม่ได้ ตดิ ต่อกันเพียงในหมู่สตั ว์เท่า
นัน้ อีกทังยั
้ งเป็ นโรคร้ ายแรงที่อาจถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้
ในปั จจุบนั ยังไม่มีข่าวการติดเชื ้อภายในประเทศญี่ปนุ่
แต่ในประเทศเพื่อนบ้ านนันมี
้ การติดเชื ้อเพิ่มมากขึ ้น
และประเทศญี่ปนเองก็
ุ่
มีความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดการติดเชื ้อจากสัตว์ที่นาเข้ าม
าจากต่างประเทศได้ ด้วยเช่นกัน
หากสุนขั ที่ไม่ได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนขั บ้ ากัดคนเข้ า
จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย
กรุ ณาเข้ ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสัตว์หรื อหน่วยบริ การฉีดวัคซีนที่จดั ขึ ้
นโดยสานักงานเขต

(6)สมาคมละแวกบ้ าน/มารยาทในการอยู่อาศัย
● เข้ าร่ วมสมาคมละแวกบ้ าน/สมาคมผู้อยู่อาศัย

แผนกกิจกรรมพลเมือง ☎สายใน2456
ในสังคมญี่ปนมี
ุ่ แนวคิดเรื่ องให้ ความสาคัญกับการเกี่ยวดองกันในละแวกบ้ าน
ตังแต่
้ สมัยก่อน
สมาคมละแวกบ้ าน/สมาคมผู้อยู่อาศัยเป็ นกลุม่ อิสระที่จดั ตังกั
้ นโดยสมาชิกใน
หมู่บ้านเพื่อสร้ างสังคมท้ องถิ่น
ที่ทกุ คนจะอยู่กนั ได้ อย่างสามัคคีกนั และสร้ างสภาพแวดล้ อมที่อยู่อาศัยได้ สบ
าย
สมาคมละแวกบ้ าน/สมาคมผู้อยู่อาศัยในเขตทสึจิอรุ ะมีการจัดกิจกรรมดังต่อไ
ปนี ้
①. กิจกรรมสร้ างสภาพแวดล้ อมสวยงาม(ร่ วมกันทาความสะอาดหรื อดูแ
ลสถานที่ที่ขยะ เป็ นต้ น
②. กิจกรรมประชาสัมพันธ์(แจกจ่ายหรื อเวียนจดหมายแจ้ งข่าวจากเขต
(ทสึจิอรุ ะประชาสัมพันธ์) หรื อ สมาคมละแวกบ้ าน เป็ นต้ น)
③. กิจกรรมป้องกันเหตุร้าย
(ดูแลหรื อติดตังเสาไฟแสงสว่
้
างในที่มืดเปลี่ยว, เดินตรวจตรา เป็ นต้ น)
④. กิจกรรมป้องกันภัยพิบตั ิ
(ดูแลโรงเก็บอุปกรณ์เครื่ องใช้ จาเป็ นในการดารงชีพเมื่อเกิดภัยพิบตั หิ รื
อ ซ้ อมหลบหนีเมื่อเกิด เช่น การภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติทกุ รู ปแบบ
เป็ นต้ น)
⑤. กิจกรรมแลกเปลี่ยนในพื ้นที่ (เช่น งานเทศกาลฤดูร้อน)
ที่เขตทสึจิอรุ ะมีชาวเขตที่เข้ าร่ วมในสมาคมละแวกบ้ าน/สมาคมผู้อยู่อ
าศัยเป็ นจานวนมาก ซึง่ ชาวต่างชาติก็สามารถเข้ าร่ วมได้ เช่นกัน
เกี่ยวกับขันตอนการสมั
้
ครเข้ าร่ วมกลุม่ นัน้
กรุ ณาสอบถามที่แผนกกิจกรรมพลเมือง หรื อ
สอบถามที่หวั หน้ าสมาคมละแวกบ้ าน(สมาคมผู้อยู่อาศัย)หรื อหัวหน้ า
กลุม่ เขตที่ตนอาศัยอยู่

● สิ่งที่ควรระวังในการใช้ ชวี ต
ิ ในญี่ปนุ่
1.เสียงอึกทึกครึ กโครมจากชีวิตประจาวัน
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ที่อยู่อาศัยในญี่ปนส่
ุ่ วนมากจะแคบและอยู่ชิดกับเพื่อนบ้ านอย่างเช่น
อพาร์ ทเม้ นท์ ดังนัน้ อาจจะมีเสียงที่รั่วไหลผ่านกาแพงออกไป
พฤติกรรมต่างๆอย่าง การเปิ ดโทรทัศน์หรื อเพลงเสียงดัง,
เสียงเอะอะส่งเสียงดังในงานปาร์ ตี ้ เป็ นการรบกวนเพื่อนบ้ าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเช้ าตรู่ หรื อยามวิกาล ควรระวังเป็ นพิเศษ
กรุ ณาใส่ใจผู้ที่อยู่อาศัยอยูร่ อบข้ างหรื ออาศัยอยู่ชนบนและล่
ั้
างด้ วย

ตัวอย่าง) เสียงที่อาจจะเป็ นเสียงรบกวน
・เสียงดังจากการสนทนากัน
・เสียงจากโทรทัศน์, วิทยุ หรื อ เครื่ องดนตรี
・เสียงจากการเข้ าโอฟุโรหรื ออาบน ้าฝั กบัว
・เสียงจากเครื่ องซักผ้ าหรื อเครื่ องดูดฝุ่ น
2.การเข้ าอยู่อาศัยในเคหสถาน

ห้ ามมิให้ กระทาการต่างๆโดยไม่ขออนุญาตเจ้ าของบ้ านก่อน เช่น
เพิ่มผู้เข้ าพักอาศัย, ให้ ผ้ อู ื่นเช่าต่อ, ปรับปรุ งบ้ าน เป็ นต้ น
กรุ ณาปรึกษาเจ้ าของบ้ านหรื อนายหน้ าก่อน
อีกทังในตอนย้
้
ายออกจากบ้ านหากมีความเสียหายต่างๆ เช่น
คราบเปื อ้ นน ้ามันในห้ องครัว ,มีเชื ้อราในห้ องอาบน ้า, มีรูที่กาแพง เป็ นต้ น
อาจมีกรณีที่ไม่ได้ รับคืนเงินรับประกันการเช่าที่จ่ายกับเจ้ าของบ้ านไว้ เพื่อเป็ น
การประกันข้ าวของ
3.วิธีการใช้ พน
ื ้ ที่สาธารณะในที่อยู่อาศัย

บันไดหรื อโถงทางเดินที่อยู่นอกห้ องอพาร์ ทเม้ นต์/แมนชัน่ จะถือเป็ นพื ้นที่สาธา
รณะของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคาร เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรื อไฟไหม้
พื ้นที่สาธารณะเหล่านี ้จะถูกใช้ เป็ นเส้ นทางการหลบหนี
จึงเป็ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญมาก
จึงขอความร่วมมือไม่ให้ วางสิง่ ของส่วนตัวกีดขวางทาง
4.การเลีย้ งสัตว์ ในที่อยู่อาศัย

อพาร์ ทเม้ นต์หรื อแมนชัน่ บางแห่งห้ ามมิให้ เลี ้ยงสัตว์ดงั นันก่
้ อนจะเลี ้ยงสัตว์
กรุ ณาตรวจสอบเนื ้อหาในสัญญาการเช่าก่อนจะเริ่ มเลี ้ยง
5.การเข้ าบ้ าน

ที่ญี่ปนจะถอดรองเท้
ุ่
าไว้ ที่โถงด้ านหน้ าของบ้ านเป็ นปกติ
รองเท้ าที่ถอดจะต้ องเรี ยงและหันปลายเท้ าออกไปที่หน้ าประตูเป็ นมารยาท
6.ในการเข้ าอาบนา้

ในครอบครัวญี่ปนุ่ เพื่อเป็ นการประหยัดน ้า
ทุกคนจะเข้ าอาบน ้าโดยไม่ทิ ้งน ้าในอ่างอาบน ้าจนกว่าคนสุดท้ ายจะเข้ าอาบ
น ้าเสร็ จ
ดังนันตอนที
้
่ล้างตัวให้ ล้างที่นอกอ่างอาบน ้าเพื่อเอาสบู่ออกให้ หมดก่อนจะเข้ า
แช่ในอ่าง ไม่ให้ ล้างตัวในอ่างอาบน ้า
และขอให้ ระวังเป็ นพิเศษในการอาบน ้าที่ออนเซนหรื อโรงอาบน ้าสาธารณะ
7.การใช้ พน
ื ้ ที่สาธารณะ

ในการใช้ สถานที่สาธารณะหรื อสวนสาธารณะ
ให้ ปฏิบตั ติ ามกฎกติกาใช้ พื ้นที่นนๆ
ั้
อีกทังให้
้ คดิ ถึงผู้ใช้ คนต่อๆไปด้ วยดังนันควรช่
้
วยกันเก็บกวาดหรื อทาความสะ
อาดหลังใช้
8.ห้ ามทิง้ ขยะหรื อบุหรี่ ไม่ เป็ นที่เป็ นทาง

หยุดการทิ ้งขยะเช่น เศษบุหรี่ , หมากฝรั่ง, กระป๋ องเปล่า
ไว้ ตามถนนหรื อที่นอกเหนือจากถังขยะ
ผู้ที่สบู บุหนี่นนขอความร่
ั้
วมมือให้ พกที่เขี่ยบุหรี่ พกพาไว้ กบั ตัว

4.การใช้ ชีวต
ิ
（7）ธนาคาร

● ไปรษณีย์ตา่ งประเทศ

ที่ธนาคารสามารถดาเนินการฝาก, ถอนเงิน, โอนเงินต่างประเทศ,
ทาธุรกรรมจ่ายค่าบริ การต่างๆโดยอัตโนมัตไิ ด้
＜เวลาทาการของธนาคาร＞
วันจันทร์ ～วันศุกร์ 9:00～15:00 น. (หยุดทาการในวันเสาร์ ), วันอาทิตย์,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตู้ ATM
สามารถใช้ ในเวลากลางคืนหรื อวันหยุดได้ แต่ทว่าจะมีความแตกต่างกันไปตา
มแต่ละธนาคารหรื อสาขา

ไปรษณีย์ตา่ งประเทศมี บริ การไปรษณีย์ทวั่ โลกโดยราคาค่าบริ การเท่ากันที่
70 เยน และบริการส่งจดหมายทางอากาศราคาเท่ากันที่ 90 เยน
นอกจากนี ้ในการส่งจดหมายหรื อพัสดุไปต่างประเทศมีนนั ้ 3 วิธี
คือทางเครื่ องบิน, ทางเรื อ, ทางเครื่ องบินแบบประหยัด
ค่าธรรมเนียมและจานวนวันส่งจะแตกต่างกันไป
อีกทังมี
้ ข้อจากัดสิง่ ของที่สง่ ไป คือ
ขนาดความใหญ่ของพัสดุ,น ้าหนักของพัสดุ ,ุ ประเทศปลายทาง

● การเปิ ดบัญชีธนาคาร

（9）การบริการรั บ/ส่ งของถึงบ้ าน

จาเป็ นต้ องมีตราประทับและหลักฐานแสดงตนเช่น Residence card
(ไซริ วการ์ ด), หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่
เมื่อเปิ ดบัญชีธนาคารแล้ วสามารถทาบัตรเงินสดได้
และบัตรเงินสดนี ้จะสามารถนาไปทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้ เช่น
การถอนเงินจาก ATM, การฝากหรื อโอนเงิน นอกจากนี ้สามารถใช้
ATM ของร้ านสะดวกซื ้อ หรื อ ธนาคารที่ไม่ได้ เปิ ดบัญชีได้
แต่ทว่าจะมีคา่ ธรรมเนียมบริ การตามเวลาหรื อสถานที่ที่ถอนเงิน สามารถหา
ATM ได้ ตาม ธนาคาร, ร้ านสะดวกซื ้อ, ห้ างสรรพสินค้ า, สนามบิน, สถานี
และอื่นๆ

ในการนาส่งสิง่ ของ
นอกจากไปรษณีย์แล้ วยังมีบริษัทที่ให้ บริ การส่งของอีกด้ วย
กรณีที่ไปรษณีย์อยู่หา่ งจากบ้ านหรื อกรณีที่สง่ ของขนาดใหญ่นนบริ
ั ้ การนาส่ง
จะอานวยความสะดวกได้ มาก
และนอกจากจะฝากสิง่ ของที่จะส่งไว้ ที่ตา่ งๆอย่างเช่นร้ านสะดวกซื ้อได้ แล้ ว
หากเป็ นของที่ถือได้ ยากลาบากก็สามารถใช้ บริ การเข้ ามารับของที่ต้องการส่ง
ที่บ้านได้ อีกด้ วย

● การส่ งเงินไปต่ างประเทศ
ใช้ บริ การที่ธนาคาร โดยกรอกข้ อมูลต่างๆลงในใบขอส่งเงินไปต่างประเทศ
อาทิเช่น ที่อยู่, ชื่อ, ชื่อธนาคาร, เลขที่บญ
ั ชีของผู้รับเงิน เป็ นต้ น
ที่ธนาคารของผู้รับเงินเองก็จะมีคา่ ธรรมเนียมในการถอนเงิน
กรุ ณาสอบถามที่ธนาคารถึงรายละเอียดต่างๆเช่น จานวนวันที่โอนเงิน,
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

（8）ไปรษณีย์

（10）โทรศัพท์
●ติดตัง้ โทรศัพท์ บ้านใหม่
1.กรณีติดตัง้ โทรศัพท์ บ้านใหม่

ให้ ยื่นเรื่ องขอติดตังที
้ ่บริ ษัท NTT（NIHONDENSHINDENWA：☎116）
ในการติดตังใหม่
้ จะมีคา่ ทาสัญญา, ค่าใช้ จ่ายติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรศัพท์,
ค่าก่อสร้ าง เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นเรื่ องขอติดตังจะต้
้ องใช้ หลักฐานแสดงตัว
(Residence card (ไซริ วการ์ ด), หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่)
เพื่อยืนยันชื่อหรื อที่อยู่
2.วิธีการชาระค่ าบริ การโทรศัพท์ บ้าน

ゆうびん

สถานที่ที่มีสญ
ั ลักษณ์『〒』คือที่ทาการไปรษณีย์
ที่ไปรษณีย์นอกจากงานบริ การรวบรวมและส่งไปรษณียบัตร จดหมาย,
พัสดุแล้ วยังให้ บริ การฝากเงิน, โอนเงิน และส่งเงินไปต่างประเทศได้ อีกด้ วย

● ไปรษณีย์ในประเทศ
สามารถส่งไปรษณีย์ทวั่ ประเทศญี่ปนได้
ุ่ โดยมีคา่ บริ การไปรษณียบัตรธรรมดา
ราคา 52 เยน, จดหมาย 82 เยนขึ ้นไป
ในการส่งจะต้ องติดแสตมป์ตามค่าธรรมเนียมซึง่ จะกาหนดตามน ้าหนักและใ
ส่ลงไปในตู้ไปรษณีย์ที่สญ
ั ลักษณ์『〒』หรื อ
จะนาส่งที่ทาการไปรษณีย์โดยตรงก็ได้
แสตมป์สามารถหาซื ้อได้ ที่ที่ทาการไปรษณีย์,ที่ร้านสะดวกซื ้อ หรื อ ที่อื่นๆ
ในกรณีทอี่ ยากส่งไปรษณีย์ดว่ น ให้ เลือก ส่งด่วน(HAITATSU)
และจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษ ไปรษณีย์จะนาส่งเร็ วกว่าไปรษณีย์ทวั่ ไป
และในกรณีสง่ สิง่ ของหรื อเอกสารสาคัญให้ เลือก
ไปรษณีย์ลงทะเบียน(KAKITOME)
ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆจะได้ รับเงินค่าชดใช้
ゆうびん

จะมีการเรี ยกเก็บชาระค่าบริ การพื ้นฐานและค่าใช้ โทรศัพท์ทกุ เดือน
ชาระค่าบริ การโทรศัพท์บ้านได้ ที่ ธนาคาร ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ
โดยใช้ ใบแจ้ งยอดชาระจากบริษัทโทรศัพท์
และสามารถดาเนินธุรกรรมให้ ตดั จ่ายค่าใช้ โทรศัพท์โดยอัตโนมัตจิ ากบัญชีขอ
งธนาคารหรื อไปรษณีย์เป็ นต้ น

● โทรศัพท์ มือถือ
1.กรณีอยากใช้ โทรศัพท์ มือถือ

ยื่นเรื่ องขอใช้ บริการโทรศัพท์มือถือ
ในตอนที่เริ่ มใช้ บริการใหม่จะต้ องชาระว่าค่าเครื่ องโทรศัพท์มือถือและค่าบริ ก
ารต่างๆ จาเป็ นต้ องมีหลักฐานแสดงชื่อหรื อที่อยู่ (Residence card
(ไซริ วการ์ ด), หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่ เป็ นต้ น)
2.วิธีการชาระค่ าบริ การโทรศัพท์ มือถือ

จะมีการเรี ยกเก็บชาระค่าบริ การพื ้นฐานและค่าใช้ โทรศัพท์ทกุ เดือน
ชาระค่าบริ การโทรศัพท์มือถือได้ ที่ ธนาคาร ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ
โดยใช้ ใบแจ้ งยอดชาระจากบริษัทโทรศัพท์
และสามารถดาเนินธุรกรรมให้ ตดั จ่ายค่าใช้ โทรศัพท์โดยอัตโนมัตจิ ากบัญชีขอ
งธนาคารหรื อไปรษณีย์เป็ นต้ น
15

4.การใช้ ชีวต
ิ
● โทรศัพท์ ระหว่ างประเทศ
เวลาโทรศัพท์จากญี่ปนไปต่
ุ่
างประเทศ จะมีวิธีการโทร 2 วิธี คือ
โทรตรงไปยังต่างประเทศโดยตรง และการโทรผ่านระบบต่อโทรศัพท์
ค่าใช้ บริ การโทรศัพท์ผ่านทางระบบต่อโทรศัพท์จะแพงกว่า
นอกจากนี ้ค่าบริ การยังแตกต่างกันไปตาม เวลาการใช้ โทรศัพท์,
ประเทศของคูส่ นทนา และ บริ ษัทโทรศัพท์

●รถประจาทาง

◆วิธีการโทรศัพท์ ระหว่ างประเทศ

ภายในเขตสถานีทสึจิอรุ ะจะถูกตังเป็
้ นจุดศูนย์กลางโดยมีบริษัทรถประจาทาง

〔หมายเลขศูนย์บริการ〕＋〔010〕＋〔รหัสประเทศ〕＋〔รหัสพื ้นที่〕

เอกชนสองแห่งที่ทาการเดินรถอยู่คือ KANTOUTETSUDOU และ JR

＋〔เบอร์ โทรศัพท์คสู่ นทนา〕

BUS KANTO ค่าโดยสารจะแตกต่างกันไปตามระยะทีเ่ ดินทาง

※ รหัสพื ้นที่ที่เริ่ มต้ นด้ วย “0” ไม่จาเป็ นต้ องกด “0”

นักเรี ยนมัธยมต้ นขึ ้นไปจะคิดค่าโดยสารราคาเดียวกับผู้ใหญ่

※〔หมายเลขศูนย์บริ การ〕จะแตกต่างกันไปตามบริษัทโทรศัพท์
≪ตัวอย่าง≫
・KDDI：001
・NTT communication：0031

และเด็กที่อายุไม่ถึง 12 ปี จะคิดราคาเด็กซึง่ เป็ นครึ่งหนึง่ ของราคาผู้ใหญ่
นอกจากนี ้ยังมีรถประจาทางสาหรับการกระตุ้นการก่อสร้ างเมืองอย่าง
“รถประจาทางคิระระจัง”

・Softbank telecom：0061

ซึง่ เริ่ มต้ นที่สถานีทสึจิอรุ ะโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิม่ ผู้ใช้ บริ การและลดความไม่

（11）ระบบขนส่ งสาธารณะ

สะดวกในพื ้นที่หา่ งไกลจากเส้ นทางรถประจาทางซึง่ ได้ ดาเนินการให้ บริ การไป

ระบบขนส่งสาธารณะในเขตทสึจิอรุ ะนันมี
้ ทงั ้ รถไฟ รถประจาทาง รถแท็กซี่
โดยทางรถไฟมีอยู่รอบๆ ประเทศญี่ปนและสามารถเดิ
ุ่
นทางไปยังที่ตา่ งๆ
ได้ หากเป็ นทางที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่าน ภายในเขตมี 3 สถานี คือ สถานีทสึจิอรุ ะ
สถานีอาระคาวะโอคิ และ สถานีคนั ดาทสึ ที่มีรถไฟ JR สาย Joban ผ่าน
และมีรถประจาทางวิ่งตามสถานที่สาคัญต่างๆ ภายในเขต
สามารถเลือกใช้ ระบบขนส่งสาธารณะตามจุดหมายที่ประสงค์จะไป

เยนและเด็กต่ากว่าประถมลงไปราคา 50 เยน

พร้ อมกับการใส่ใจสิง่ แวดล้ อม ค่าโดยสารผู้ใหญ่ราคา 100
〔วิธีขึ ้นรถประจาทาง〕
①. รถประจาทางจะวิ่งตามเส้ นทางที่กาหนดไว้

และจะจอดตามป้ายที่กาหนดไว้
ตรวจสอบรถประจาทางที่ผ่านป้ายของจุดหมายปลายทาง

●รถไฟ

ในกรณีไม่ทราบป้ายของจุดหมายกรุ ณาสอบถามกับคนขับรถประจาท

ภายในเขตมีรถไฟฟ้าสาย JR สาย Joban
เชื่อมตังแต่
้ กรุ งโตเกียวผ่านเขตทสึจิอรุ ะจนไปถึงจังหวัดอิบารากิ ภายในเขตมี
3 สถานี สถานีทสึจิอรุ ะ สถานีอาระคาวะโอคิ และ สถานีคน
ั ดาทสึ
กรณีที่สญ
ั จรโดยรถไฟด่วนพิเศษ ตังแต่
้ สถานีทสึจิอรุ ะไปถึงสถานีโตเกียว
ใช้ เวลาประมาณ 50 นาที หรื อ
ถึงสถานีมิโตะที่มีที่ว่าการเขตตังอยู
้ ่ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที
ค่าเดินทางจะแตกต่างกันตามสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง
นักเรี ยนมัธยมต้ นขึ ้นไปจะคิดค่าโดยสารราคาเดียวกับผู้ใหญ่
และเด็กที่อายุไม่ถึง 12 ปี จะคิดราคาเด็กซึง่ เป็ นครึ่งหนึง่ ของราคาผู้ใหญ่
〔วิธีขึ ้นรถไฟฟ้า〕
①. ตรวจสอบค่าเดินทางจนถึงสถานีปลายทางได้ ที่แผนที่เส้ นทางรถไฟที่ส
ถานี
②. ใส่เงินเข้ าไปที่ต้ อู อกตัว๋ อัตโนมัติ
กดปุ่ มจานวนเงินที่ปรากฏบนหน้ าจอโดยเลือกตามราคาจุดหมายปลา
ยทาง แล้ วตัว๋ จะออกมา
③. สอดตัว๋ เข้ าไปที่เครื่ องตรวจตัว๋
หลังสอดตัว๋ เข้ าไปแล้ วตัว๋ จะออกมาจากช่องคืนตัว๋ ที่อยู่สดุ ปลายของเค
รื่ องตรวจตัว๋
④. เมื่อรับตัว๋ คืนแล้ วก็เดินผ่านประตูของเครื่ องตรวจตัว๋ ออกไป

าง

บัตรรถไฟแบบพรี เพดใช้ โดยเติมเงินเก็บไว้ ก่อน
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มีจาหน่ายที่เครื่ องจาหน่ายตัว๋ อัตโนมัตหิ รื อช่องติดต่อสอบถาม
ในการใช้ งานแค่เพียงนาบัตรพรี เพดแตะไปที่เซนเซอร์ ของเครื่ องตรวจตัว๋ ก็จะ
สามารถขึ ้นลงรถไฟหรื อเปลี่ยนรถไฟได้ อย่างราบรื่ นดังนันการใช้
้
บตั รรถไฟแบ
บพรี เพดจึงสะดวกมาก

②. ให้ ขึ ้นรถประจาทางที่ประตูตรงกลางและลงจากรถที่ประตูด้านหน้ า
③. รับบัตรหมายเลขในตอนขึ ้นรถประจาทาง

จะตรวจสอบค่าโดยสารในตอนลงตามหมายเลขทีพ่ ิมพ์อยู่ในบัตร
④. กดปุ่ มที่ขอบหน้ าต่างเมื่อจอแสดงถึงป้ายของจุหมายปลายทางที่ต้องก

ารจะลง เพื่อเป็ นการแจ้ งให้ คนขับรถประจาทางทราบ
⑤. ตรวจสอบค่าโดยสารโดยดูหมายเลขของตัว๋ หรื อตารางค่าโดยสารที่อยู่

ด้ านบนบริ เวณส่วนหน้ าของรถประจาทาง
เตรี ยมเงินให้ พอดีเพื่อที่จะไม่ต้องทอนเงิน
ใส่เงินและตัว๋ ลงไปพร้ อมกันที่กล่องค่าโดยสารที่อยู่ข้างคนขับ
กรณีที่ไม่มีเงินเศษให้ แลกเศษที่เครื่ องแลกข้ างคนขับไว้ แต่เนิ่นๆ

● รถแท็กซี่
มีบริ ษัทรถแท็กซี่อยู่หลากหลายบริ ษัทโดยตังสถานี
้
ทงั ้ 3
แห่งภายในเขตเป็ นศูนย์กลาง (สถานีทสึจิอรุ ะ, สถานีอาระคาวะโอคิ และ
สถานีคนั ดาทสึ)
และสามารถเรี ยกรถแท็กซี่ให้ มารับได้ โดยติดต่อไปที่บริ ษัทแท็กซี่โดยตรง
ค่าโดยสารจะคิดแบบระบบมิเตอร์ และสามารถตรวจสอบค่าโดยสารซึง่ จะปร
ากฏบนมิเตอร์ ที่อยู่ข้างที่นงั่ คนขับรถ จ่ายค่าโดยสารในตอนลงจากรถแท็กซี่

5.การเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับภัยพิบัติ
แผนกจัดการทั่วไปห้ องจัดการภาวะฉุกเฉิน ☎สายใน2292

（1）ภัยพิบัตท
ิ างนา้ หรื อลม
ที่ญี่ปนุ่ มักจะเกิดพายุไต้ ฝนหรื
ุ่ อฝนตกหนักในช่วงเดือนมิถนุ ายน – ตุลาคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพายุไต้ ฝนขึ
ุ่ ้นฝั่ งมาจะมีน ้าเอ่อล้ นจากแม่น ้า,
เกิดน ้าท่วม และ น ้าไหลทะลักเข้ าบ้ าน
นอกจากนี ้ยังมีภยั พิบตั ใิ หญ่อย่างอื่นอีก เช่น ดินโคลนถล่มหรื ออาคารพังถล่ม
เมื่อพายุไต้ ฝนเคลื
ุ่
่อนใกล้ เข้ ามาให้ ระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตนุ ิยม
และงดเว้ นการออกไปข้ างนอกเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกเที่ยวเล่น, ปี นเขา,
ตกปลา, หรื อ เล่นน ้าที่ทะเล

●พายุไต้ ฝุ่น
พายุไต้ ฝนุ่
เกิดจากการพัฒนาจากพายุหมุนเขตร้ อนที่เกิดขึ ้นบนทะเลในเขตพื ้นที่เขตร้ อน
/เขตกึง่ เขตร้ อนดังนันพายุ
้
ไต้ ฝนจึ
ุ่ งทาให้ เกิดความเสียความเสียหายเป็ นวงกว้
างพร้ อมกับฝนตกหนักและลมแรง ในพื ้นที่อื่นๆของโลกจะเรี ยกพายุไต้ ฝนว่
ุ่ า
เฮอริ เคนหรื อไซโคลน
ที่ญี่ปนพายุ
ุ่
ไต้ ฝนเข้
ุ่ ามากช่วงฤดูร้อนไปจนถึงฤดูใบไม้ ผลิ
ไต้ ฝนจะสามารถคาดการณ์
ุ่
รูปแบบหรื อทิศทางได้ ในระดับหนึง่
ถึงกระนันพลั
้ งของธรรมชาตินนมิ
ั ้ อาจหยัง่ ได้
ควรเตรี ยมตัวให้ ดีและไม่ประมาท
〔การเตรี ยมตัวรั บมือกับไต้ ฝน
ุ่ 〕
①. นาสิง่ ของหรื อยึดสิง่ ของต่างๆเช่น

ไม้ ปลูกหรื อกล่องขยะที่ไว้ ด้านนอก,ระเบียง หรื อในสวน ไว้ ให้ มนั่ คง
②. กระจกของหน้ าต่างเสริมความแข็งแรงด้ วยการปิ ดเทปกระดาษกาวหรื อ
เทปกาวพลาสติก ถ้ ามีบานปิ ดกันฝนหรื อชัดเตอร์ ให้ ปิดเอาไว้
③. กรณีที่เป็ นห่วงน ้าท่วมให้ เคลื่อนย้ ายสิง่ ของจาพวก เฟอร์ นิเจอร์
หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ ที่สงู เท่าที่ทาได้
④. ให้ ตรวจสอบข้ อมูลจากกรมอุตนุ ิยมผ่านทางโทรทัศน์, วิทยุ หรื อ
อินเตอร์ เน็ตเป็ นต้ น
⑤. เตรี ยมตัวเผื่อกรณีไฟฟ้าดับโดยการเตรี ยมสิง่ ของจาเป็ น เช่น ไฟฉาย
หรื อ วิทยุมือถือ
⑥. จัดเตรี ยมสิง่ ของที่นาติดตัวไปในการอพยพ เช่น อาหาร,น ้าดื่ม,ยา หรื อ
สิง่ ของมีคา่
⑦. ตรวจสอบที่ตงของสถานที
ั้
่อพยพ
〔สิ่งที่ควรระวังเมื่อพายุไต้ ฝนเข้
ุ่ ามาใกล้ 〕
①. ไม่ออกไปข้ างนอก ในตอนที่มีลมพัดแรงหรื อฝนตกหนัก
②. ไม่เข้ าใกล้ ทะเล, แม่น ้า, ทางน ้าของไร่ สวน หรื อ

พื ้นที่ผาชันที่อาจเกิดถล่ม
③. ตรวจสอบประกาศอุตนิ ิยม และอพยพทันทีเมื่อมีการแจ้ งให้ อพยพ
④. ในการอพยพ ให้ สบั เบรกเกอร์ ไฟฟ้า, ปิ ดวาล์วแก๊ ส
และล็อกกุญแจบ้ านก่อนทาการอพยพ

●พายุหมุน
พายุหมุน
จะเกิดพร้ อมๆกับเมฆคิวมิวโลนิมบัสที่ทาให้ ฝนตกหนักรุ นแรงและที่ด้านล่างข
องเมฆนันจะมี
้ การเคลื่อนตัวขึ ้นบนอากาศน ้าวนที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ วซึง่ จ
ะยืดยาวขึ ้นจากพื ้นดินไปจนถึงก้ อนเมฆ พายุชนิดนี ้จะถูกเรี ยกอีกชื่อว่า
พายุทอร์ นาโด
ที่ประเทศญี่ปนุ่
พายุหมุนจะเกิดขึ ้นมากที่สดุ ในเดือนกันยายนซึง่ มีโอกาสสูงที่พายุจะพัดขึ ้นฝั่ ง
รู ปแบบของพายุคือมีเส้ นผ่าศูนย์กลางหลายเมตรและในรูปแบบใหญ่จะมีเส้ น
ผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าหลายร้ อยเมตรขึ ้นไป
ในใจกลางพายุลมจะพัดกรรโชกรุ นแรงและในบางครัง้ สามารถทาลายตึกอาค
ารโครงเหล็กหรื อคอนกรี ตที่มีเหล็กเสริ มได้ ภายในชัว่ พริ บตา
และยังอาจจะดูดสิง่ ต่างๆอย่าง
รถยนต์ขนาดใหญ่ขึ ้นไปกลางอากาศได้ อีกด้ วย
ในการเกิดพายุหมุน ลมเย็นจะพัดผ่าน ท้ องฟ้าจะมืดลงทันที และ
จะมีฝนตกฟ้าร้ องหรื อลูกเห็บตกลงมา (น ้าแข็งที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางเกิน 5
มิลลิเมตรตกลงมาจากเมฆคิวมิวโลนิมบัส) นอกจากนี ้ จะมีเสียงฟ้าร้ อง
“โก~” และอาจจะมีอาการหูอื ้อจากการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ
〔เมื่อเกิดพายุหมุนและอยู่ในที่กลางแจ้ ง〕
①. อพยพหนีเข้ าไปอาคารที่แข็งแรงที่อยู่ใกล้ เคียง
②. กรณีที่ไม่มีอาคารที่อยู่ใกล้ ให้ หมอบตัวลงในที่ตา่ งๆเช่น

คูน ้าที่หลบได้ ทงตั
ั ้ วหรื อหลุม เป็ นต้ น
โดยใช้ มือทังสองข้
้
างปกป้องส่วนหลังของคอเอาไว้
③. ไม่หนีไปในสิง่ ก่อสร้ างที่น ้าหนักเบาอย่างเช่น
บ้ านสาเร็ จรู ปที่ดนู ่าจะพังทลายหรื อถูกพัดไปได้ , โรงเก็บรถ หรื อ
ของวางประดับต่างๆ
④. ไม่เข้ าใกล้ บริ เวณแม่น ้าหรื อสะพาน
〔เมื่อเกิดพายุหมุนและอยู่ภายในอาคาร〕
①. ย้ ายไปที่ชนล่
ั ้ างสุดของอาคารหรื อห้ องใต้ ดนิ
②. ย้ ายไปห้ องที่ไม่มีหน้ าต่างที่อยู่ระหว่างใจกลางของอาคาร
③. ปิ ดบานกันฝนหรื อชัตเตอร์ , หน้ าต่าง ,ผ้ าม่าน

และอยู่ให้ หา่ งจากหน้ าต่าง, ผนังห้ อง หรื อ ประตู
④. ให้ อยู่ในท่าหมอบตัวลงที่กลางห้ อง

ใช้ แขนทังสองข้
้
างปกป้องหัวและส่วนหลังคอ

● ฝนตกหนักมาก(ฝนตกหนักฉับพลัน)
ฝนตกหนักมากหมายถึงฝนที่ตกจานวนมากและรุ นแรงภายในเวลาสันๆในพื
้
้น
ที่ที่จากัด
ปริ มาณน ้าฝนจานวนมากจะไหลผ่านผิวดินโดยไม่ถกู ดูดซึมและเพียงเวลาไม่
นานก็จะไหลตรงลงไปรวมกันที่แม่น ้าหรื อท่อน ้าทิ ้งซึง่ เป็ นสาเหตุให้ เกิดภัยพิบั
ติตา่ งๆ เช่น น ้าท่วม หรื อ น ้าขังตามถนน
ฝนตกหนักมากในพื ้นที่ที่จากัดนันยากต่
้
อการพยากรณ์การเกิดจึงต้ องเปลีย่ น
แปลงการรับมือไปตามสถานการณ์
เวลาที่เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติให้ ดแู ผนที่เสี่ยงภัยที่บอกพื ้นที่เสี่ยงจะได้ รับค
วามเสียหาย ควรรู้ ไว้ ว่าพื ้นที่ที่ตนอาศัยอยู่นนเป็
ั ้ นพื ้นที่อนั ตรายหรื อไม่
ฝนตกหนักมากนันมั
้ กจะเกิดความเสียหายที่ไม่คาดคิดแม้ เป็ นพื ้นที่ที่เตรี ยมพ
ร้ อมรับมือเอาไว้ แล้ ว
การอพยพไปในพื ้นที่ปลอดภัยในเวลาอันน้ อยถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
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5.การเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับภัยพิบัติ
● อุทกภัย

● แผ่ นดินไหว

ระดับน ้าในแม่น ้าที่สงู ขึ ้นและเอ่อล้ นจากไต้ ฝนหรื
ุ่ อฝนตกหนักมากเป็ นเหตุให้ เ
กิดอุทกภัย ในสองสามปี ที่ผ่านมา
มีความเสียหายทีเ่ กิดจากอุทกภัยในทุกพื ้นที่
เฝ้าติดตามข่าวอุตนุ ิยมวิทยาเหมือนปกติผ่านทาง โทรทัศน์, วิทยุ หรื อ
อินเตอร์ เน็ตพร้ อมไปกับตรวจสอบพื ้นที่หลบภัยไว้ ลว่ งหน้ า
เมื่อรู้ สกึ ว่าเป็ นอันตรายหรื อมีการแจ้ งเตือนให้ หลบภัยให้ ปฎิบตั ทิ นั ที

〔กรณีท่ อ
ี ยู่ในบ้ าน〕

● สาหรับไต้ ฝุ่นหรืออุทกภัย
เมื่อมีความกังวลว่าจะเกิดภัยพิบตั จิ ากไต้ ฝนหรื
ุ่ อฝนตกหนัก
ทางประเทศหรื อเขตจะประกาศข้ อมูลป้องกันภัยทุกประเภท
ที่เขตนี ้จะมีการแจ้ งเตือนต่างๆเช่น การส่งอีเมล์
“ปลอดภัยและวางใจในเขตทสึจิอรุ ะ” และ โฮมเพจ หรื อ
การถ่ายทอดผ่านระบบสัญญาณเตือนภัยเพื่อรายงานสภาพของที่เกิดเหตุหรื
อข้ อมูลการป้องกันภัย
ภายในเขตมีที่หลบภัยปลอดภัยแน่นอนเมื่อมีภยั พิบตั เิ กิดขึ ้น
กรุ ณาตรวจสอบที่หลบภัยใกล้ บ้านไว้ ลว่ งหน้ าและพูดคุยตกลงกับครอบครัวว่
าเลือกที่หลบภัยที่ไหน
〔สิ่งที่ควรระวังในการอพยพหนีภย
ั 〕
①. เส้ นทางไปยังสถานที่หลบภัย

ให้ กาหนดกับครอบครัวไว้ และตรวจสอบก่อนว่าเส้ นทางนันปลอดภั
้
ยผ่า
นได้ หรื อไม่
②. ใส่เสื ้อผ้ าที่เคลื่อนไหวได้ ง่ายและนาสิง่ ของที่จาเป็ นจานวนน้ อยที่สดุ ติด
ตัวไปในตอนที่อพยพ
③. ให้ อพยพโดยการเดินและไม่ใช้ รถยนต์ยกเว้ นในกรณีพิเศษ
การอพยพด้ วยรถยนต์นนอาจจะเป็
ั้
นเหตุให้ เกิดการจราจรติดขัดส่งผลใ
ห้ รถฉุกเฉินไม่สามารถผ่านได้
④. ในการหลบภัย ให้ ปฎิบตั ติ ามตาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ เช่น
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ, เจ้ าหน้ าที่ของเขต, พนักงานดับเพลิง หรื อ
คนจากกลุม่ ดับเพลิงอาสา

（2）ภัยพิบัตจ
ิ ากทสึนามิหรือแผ่ นดินไหว
แผ่นดินไหว คือ การสัน่ สะเทือนกะทันหันอย่างรุ นแรงพร้ อมกับการโยกไหว
รวมถึงพื ้นดินหรื ออาคารโคลงเคลง
ประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศมีจานวนแผ่นดินไหวบ่อยแห่งหนึง่ ของโลก
โดยเฉพาะในปี เฮเซย์ที่ 23 (2011)
แผ่นดินไหวทางภาคตะวันออกของญี่ปนที
ุ่ ่เกิดขึ ้นในมีนาคมก่อความเสียหาย
ครัง้ ยิ่งใหญ่จากทังแผ่
้ นดินไหวและทสึนามิที่เกิดตามมา
ส่งผลต่อบริ เวณกว้ างในภาคตะวันออกของญี่ปนุ่
แม้ แต่ในเขตทสึจิอรุ ะเมื่อมีการสัน่ ไหวรุ นแรงอย่างมากถึงระดับ 6
ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จะส่งผลเสียหายรุ นแรงต่อระบบสาธารณูปโภค หรื อ
บ้ านเรื อนได้ อีกทังสิ
้ ง่ ที่น่าหวัน่ เกรงของแผ่นดินไหว คือ
มีการเกิดภัยพิบตั ติ อ่ เนื่องเช่นการเกิดอัคคีภยั หรื อทสึนามิหลังแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวนันคาดการณ์
้
ได้ ยากและไม่อาจรู้ ได้ ว่าจะเกิดขึ ้นเมื่อใด
ดังนันเพื
้ ่อให้ ปฏิบตั ติ า่ งๆ ได้ อย่างไม่ตื่นตระหนก จาเป็ นต้ องเตรี ยมตัวไว้ ก่อน
เช่น
การตรวจสอบสิง่ ของที่จะนาติดตัวไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรื อที่หลบภัย
ที่ครอบครัวกาหนด
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①. ไม่ตกใจลนลานออกมาข้ างนอกเนื่องจากอาจได้ รับบาดเจ็บจากกระจก

หน้ าต่างหรื อป้ายประกาศต่างๆที่ตกลงมา
②. ปกป้องร่ างกายให้ ปลอดภัยโดยหลบอยู่ใต้ โต๊ ะ
③. ปิ ดวาล์วแก๊ สและดับไฟที่ใช้ อยู่ในทันที
④. เปิ ดประตูหน้ าต่างไว้ เมื่อเพื่อใช้ เป็ นทางออกหลบหนี
⑤. ถ้ าเกิดเพลิงไหม้ ให้ ดบั ไฟให้ เร็ วที่สดุ โดยใช้ เครื่ องดับเพลิงเป็ นต้ น
⑥. เมื่อการสัน่ ไหวหยุดลงให้ ระวังเศษกระจกที่แตกหรื อเฟอร์ นิเจอร์ ที่ล้ม/ต
กลงมาภายในห้ อง
⑦. แผ่นดินไหวนันไม่
้ ได้ มีเพียงครัง้ เดียวให้ ระวังอาฟเตอร์ ช็อกที่ตามมา
〔กรณีท่ อ
ี ยู่ข้างนอก〕
①. ปกป้องศีรษะด้ วยกระเป๋ าจากของที่อาจจะตกลงมา เช่น

กระจกหน้ าต่าง หรื อ ป้ายประกาศ
②. บริ เวณใกล้ รัว้ กาแพงหรื อถนนแคบๆนันเป็
้ นอันตรายได้ ให้ หนีไปในที่กว้
าง เช่น สวนสาธารณะหรื อลานกว้ าง
③. ในกรณีที่ขบั รถยนต์อยู่ให้ หยุดรถที่ด้านซ้ ายของถนนและดับเครื่ องยนต์
ในกรณีฉกุ เฉินอาจจะต้ องเคลื่อนย้ ายรถยนต์ดงั นันให้
้ ปลดล็อกประตู
เสียบกุญแจคาไว้ แล้ วหยิบของมีคา่ อย่าง เช่น ใบรับรองตรวจสอบรถ
และให้ หลบหนีโดยการเดิน
④. หากอยู่ในที่ใกล้ ทะเลหรื อแม่น ้าทีม่ ีความเสี่ยงที่จะเกิดซึนามิ
ให้ รีบหนีขึ ้นที่สงู ในทันที
⑤. หากอยู่ในภูเขาหรื อผาชัน
ให้ รีบหนีออกห่างโดยเร็ วที่สดุ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่ภเู ขาถล่มหรื อ
หน้ าผาจะถล่มซึง่ เกิดขึ ้นได้ ง่าย
〔เตรี ยมตัวรั บมือแผ่ นดินไหว〕
①. เข้ าร่ วมการฝึ กป้องกันภัยซึง่ จัดในสถานที่ทางานหรื อในภูมิภาค
②. สมัครเข้ าร่ วมสมาคมละแวกบ้ าน/สมาคมผู้อยู่อาศัย

เพื่อให้ ทกุ คนรู้ จกั หน้ าค่าตากันเอาไว้ ขณะร่ วมกันทากิจกรรมต่างๆ
และเมื่อเกิดเหตุภยั พิบตั ทิ กุ คนในชุมชนจะได้ เข้ าช่วยเหลือกัน
③. ยึดเฟอนิเจอร์ ไว้ ด้วยอุปกรณ์โลหะสาหรับป้องกันการล้ มคว่า
ติดฟิ ล์มที่กระจกเพื่อไม่ให้ เศษกระจกนันกระจายในกรณี
้
ที่กระจกแตก
④. ตรวจสอบเส้ นทางหลบหนีและพื ้นที่กว้ างสาหรับลี ้ภัยหรื อสถานที่ลี ้ภัยที่
อยู่ใกล้ บ้าน
⑤. พูดคุยกับครอบครัวในเรื่ องของวิธีการปฎิบตั ติ วั ในเวลาเกิดภัยพิบตั ิ
และเลือกสถานที่รวมตัวกันไว้ ลว่ งหน้ าหากเกิดพลัดหลงกัน
⑥. ในครอบครัวที่มีเด็กให้ สอบถามกับทางอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการไปรับหรื
อวิธีตดิ ต่อกับทางโรงเรี ยน
⑦. ตรวจสอบ/เตรี ยมตัวสิง่ ของที่จะนาติดตัวไปในกรณีฉกุ เฉิน เช่น น ้า,
อาหาร, ยา, ไฟฉาย, วิทยุ เป็ นต้ น
⑧. ค้ นหาข้ อมูลช่องทางการติดต่อกับสถานฑูต/สถานกงสุล

5.การเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับภัยพิบัติ
●

ซึนามิ

ทสึนามิคือ คลื่นน ้าที่เกิดขึ ้นจากการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟหรื อแผ่นดินไหว
มีพลังในการทาลายล้ างอันรวดเร็ ว
เป็ นคลื่นที่ตา่ งจากคลื่นน ้าปกติโดยสิ ้นเชิงและอันตรายมาก
ทสึนามิเกิดขึ ้นได้ จากการโยกไหวของแผ่นดินเป็ นเวลานานถึงแม้ จะเป็ นเพียง
แผ่นดินไหวเบาๆ
และความสูงของคลื่นเพียงไม่กี่สบิ เซนติเมตรก็อนั ตรายอย่างร้ ายแรง
ทสึนามิไม่เพียงเกิดแต่ไหลมาตามทะเลแต่อาจจะโถมขึ ้นมาตามแม่น ้าได้ ด้วย
ดังนันหากอยู
้
่ใกล้ บริเวณปากแม่น ้าหรื อทะเลในตอนที่เกิดแผ่นดินไหวให้ หนีขึ ้
นที่สงู ในทันที แต่ทว่าในการอพยพให้ วงิ่ หนีไปโดยไม่ใช้ รถยนต์
ทสึนามิอาจโถมเข้ ามาได้ หลายครัง้ ให้ ตรวจสอบการสิ ้นสุดของทสึนามิผ่านทา
งโทรทัศน์หรื อวิทยุก่อนกลับไปที่เดิมรวมถึงไม่ไปตรวจตามดูสถานการณ์ของ
ทะเลหรื อแม่น ้าเองโดยเด็ดขาด
นอกจากนี ้ ก่อนไปลงเล่นน ้าในทะเลหรื อไปตกปลา
ควรตรวจสอบเส้ นทางหลบหนีหรื อสถานที่หลบหนีไว้ ลว่ งหน้ า

（3）การอพยพในเวลาเกิดภัยพิบัติ
การอพยพ คือ การหนีไปที่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุภยั พิบตั ติ า่ งๆ เช่น อุทกภัย
หรื อ แผ่นดินไหว เป็ นต้ น ในเวลาฝนตกหนัก
ให้ เฝ้าระวังสภาพการณ์ของน ้าที่ทว่ มขังหรื อวิธีที่ฝนตก
โดยจาไว้ เสมอว่าให้ อพยพโดยเร็วที่สดุ เมื่อรู้ สกึ ถึงอันตราย
อีกทังเมื
้ ่อมีความเสี่ยงจะเกิดอุทกภัยจะมีประกาศอพยพจากเขตให้ อพยพโดย
เร็ ว
และในเวลาเกิดแผ่นดินไหวผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเนื่องจากความเสียหายต่างๆ
เช่น พังทลายหรื อถูกไฟไหม้
จะมีการตังพื
้ ้นที่หลบภัยไว้ เป็ นที่สาหรับพานัก/พักชัว่ คราวสามารถเข้ าใช้ สถา
นที่หลบภัยได้ เมื่อต้ องการข้ อมูลข่าวสารภัยพิบตั ,ิ เมื่อต้ องการน ้าหรื ออาหารแ
ม้ ไม่ได้ อพยพ หรื อ เมื่อเกิดความเสีย่ งว่าทีพ่ กั จะทรุ ดถล่มลงมา

● คาสั่งอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ที่เขตจะมีการประกาศข้ อมูลการอพยพเพื่อรับมือสถานการณ์(คาสัง่ อพยพ/
คาแนะนาให้ อพยพ/ข้ อมูลการเตรี ยมตัวเพื่ออพยพ) ผ่านทางสื่อต่างๆเช่น
การส่งอีเมลล์ “ข้ อมูลปลอดภัยและวางใจเขตทสึจิอรุ ะ”,
การประกาศผ่านโฮมเพจของเขต หรื อ ผ่านระบบสัญญาณเตือนภัย
การตระหนักถึงความสาคัญของข้ อมูลเหล่านี ้เพื่อให้ พร้ อมรับมือเมื่อถึงเวลาเ
กิดเหตุจะสามารถอพยพได้ อย่างไม่ตื่นตระหนก
〔ประเภทของข้ อมูลการอพยพ〕
○ ข้ อมูลการเตรี ยมตัวอพยพ：

เป็ นข้ อมูลชักชวนให้ เตรี ยมพร้ อมเพื่อการอพยพจากสานักงานหลักหน่วยรับมื
อภัยพิบตั ขิ องเขต
เพื่อปฏิบตั สิ าหรับการอพยพเมื่อมีการเตือนภัยน ้าท่วม/ฝนตกหนัก เช่น
เตรี ยมสิง่ ของเพื่อการอพยพก่อนล่วงหน้ า
และกรณีที่มีผ้ สู งู อายุหรื อเด็กอยู่ให้ บ้านให้ อพยพโดยเร็ วที่สดุ

○ คาแนะนาในการอพยพ：

ข้ อมูลเพื่อจัดเตรี ยมการอพยพจากสานักงานหลักหน่วยรับมือภัยพิบตั ขิ องเขต
กรุ ณาเฝ้าระวังเรื่ องรับการแจ้ งข่าวสารต่างๆอย่างเช่นแม่น ้าที่อยูใ่ นสภาวะอัน
ตรายผ่านทางระบบสัญญาณเตือนภัย
และในการอพยพให้ ดบั ไฟและลดจานวนสิง่ ของที่จะนาไปให้ น้อยที่สดุ
○ คาสัง่ การในการอพยพ：

คาแนะนาอย่างหนักแน่นเพื่อการอพยพจากสานักงานหลักหน่วยรับมือภัยพิบั
ติของเขต
เมื่อมีความเสี่ยงจะเกิดน ้าท่วมหรื อน ้าในแม่น ้าทะลักจะมีการแจ้ งสถานที่อพย
พผ่านระบบป้องกันภัยและให้ อพยพในทันที ในกรณีที่มีเจ้ าหน้ าที่ตา่ งๆเช่น
ตารวจหรื อเจ้ าหน้ าที่ของเขต, พนักงานดับเพลิง ,คนจากกลุม่ ดับเพลิงอาสา
ให้ สงบสติและปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ในการอพยพ

● สถานที่อพยพในเวลาฉุกเฉิน
ที่หลบภัยเมื่อเกิดเหตุภยั พิบตั มิ ีอยูใ่ นทุกที่ภายในเขต
เป็ นสถานที่อพยพเพื่อความปลอดภัย เช่น ลานกว้ างหลบภัย,
ที่หลบภัยชัว่ คราว, ที่หลบภัยจากน ้าท่วม ในสถานการณ์ที่มีอนั ตราย เช่น
เพลิงไหม้ ลกุ ลามจากอัคคีภยั , บ้ านเรื อนพังถล่ม เป็ นต้ น หรื อ
ในเวลาที่มีคาสัง่ อพยพจากสานักงานหลักหน่วยรับมือภัยพิบตั ขิ องเขต
ให้ หลบหนีไปยังสถานที่ปลอดภัยตามสถานการณ์ ของภัยพิบตั นิ นั ้
〔สถานที่อพยพจากอุทกภัย〕

สถานที่เพื่อการอพยพเมื่อมีความเสี่ยงจะเกิดอุทกภัยหรื อเมื่อเกิดอุทกภัย
ภายในเขตก็ระบุสถานที่สาธารณะหรื อโรงเรี ยนซึง่ ตังอยู
้ ่ทรี่ าบสูง
〔สถานที่อพยพชั่วคราว〕

กาหนดให้ โรงเรี ยนประถมต้ น,มัธยมต้ น หรื อ มัธยมปลาย
ที่เป็ นอาคารปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบตั ใิ ห้ เป็ นสถานที่พานัก/พักชัว่ คราวสาหรั
บผู้ที่เสียที่อยู่อาศัยจากเหตุตา่ งๆเช่น บ้ านพังถล่ม/ถูกเผาทาลาย
〔ลานกว้ างหลบภัย〕

สถานที่อพยพในเวลาเกิดอันตรายจากเหตุตา่ งๆเช่น
บริ เวณรอบๆสถานที่หลบภัยชัว่ คราวเกิดอัคคีภยั ที่ลกุ ลามเป็ นวงกว้ าง
โดยส่วนใหญ่จะกาหนดให้ ใช้ สวนสาธารณะ
〔สถานที่อพยพละแวกใกล้ เคียง〕

สถานที่อพยพที่เลือกโดยตนเองไว้ ลว่ งหน้ า เช่น พื ้นที่ว่างเปล่า,
ลานกว้ างหรื อสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ ที่ทางานหรื อบ้ าน,
สถานที่ปลอดภัยอันกว้ างขวางเพื่ออพยพในเวลาฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุภยั
พิบตั ิ
※ ก่อนถึงเวลาฉุกเฉิน
ให้ ตรวจสอบสถานที่อพยพในฉุกเฉินในแต่ละที่ไปพร้ อมๆกับสารวจเส้ นทางที่
จะไปยังสถานที่อพยพ และตรวจเช็กดูจดุ อันตรายเอาไว้ ก่อน
นอกจากนี ้ ตรวจสอบสถานที่อพยพไว้ ลว่ งหน้ า
และพูดคุยและตกลงกับครอบครัวให้ ถี่ถ้วนถึงสถานที่ที่จะอพยพตามเหตุภยั พิ
บัติ
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5.การเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับภัยพิบัติ
（4）สถานที่อพยพใกล้ ตวั
สถานที่อพยพ
อุทกภัย

รายชื่อสถานที่อพยพ
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สถานที่อพยพ
ชัว่ คราว

１

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมจังหวัดอิบารากิ

Okijukumachi 1853

○

２

โรงเรียนประถมคามิโอทสึฮิกาชิ

Okijukumachi 2489

○

３

ศูนย์บริการสวัสดิการผู้สงู อายุ

Tenomachi 1892-1

○

４

ศาลาประชาคมคามิโอทสึ

Tenomachi 3252

○

５

โรงเรียนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 5

Tenomachi 3218-1

○

○

６

โรงเรียนประถมคามิโอทสึนิชิ

Tenomachi 3651

○

○

７

ศูนย์สวัสดิการผู้ใช้ แรงงานทัว่ ไป(Work-hill Tsuchiura)

Kidamarihigashidai4-1-1

○

８

ศาลาประชาคมตาบลนิจู

Kidamari 1675

○

９

โรงเรียนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 2

Higashimanabemachi 21-7

○

○

10

โรงเรียนประถมมานาเบะ

Manabe 4-3-1

○

○

11

โรงเรียนมัธยมปลายทสึจิอรุ ะที่ 1

Manabe 4-4-2

○

○

12

โรงเรียนมัธยมปลายเทคนิคทสึจิอรุ ะ

Manabe 6-11-20

○

○

13

โรงเรียนประถมทสึวะ

Namiki 5-4826-1

○

○

14

ศาลาประชาคมทสึวะ

Namiki 5-4824-1

○

15

โรงเรียนประถมทสึวะมินามิ

Hitana 3090

○

○

16

โรงเรียนมัธยมปลายทสึจิอรุ ะที่ 3

Ooiwata 1599

○

○

17

โรงเรียนประถมโออิวะตะ

Ooiwata 2066-1

○

○

18

โรงเรียนสาธิตมัธยมปลายมหาวิทยาลัยนิฮงเขตทสึจิอรุ ะ

Komatsugaokamachi4-46

○

○

19

ศูนย์สขุ ภาพเขตทสึจิอรุ ะ

Shimotakatsu 2-7-27

○

20

ศาลาประชาคมตาบลยงจู

Kokubuchou 11-5

○

21

โรงเรียนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 4

Nakatakatsu 3-10-4

○

○

22

โรงเรียนประถมชิโมะทาคาทสึ

Shimotakatsu 4-2-9

○

○

23

โรงเรียนประถมฟุจิซาวะ

Fujisawa 3057

○

○

24

ศาลาประชาคมตาบลนิอิฮาริ

Fujisawa 982

○

25

โรงเรียนประถมทสึจิอรุ ะ

Ootemachi 13-32

○

26

โรงเรียนประถมอาซุมะ

Naka 455

○

27

โรงเรียนประถมชิชิทสึคะเดิม

Shishitsuka 1478

○

28

โรงเรียนประถมอาระคาวะโอคิ

Arakawaokihigashi3-24-3

○

29

โรงเรียนประถมนาคามูระ

Nakamuraminami5-29-5

○

30

โรงเรียนประถมทสึจิอรุ ะที่ 2

Fujisaki 2-1-41

○

31

โรงเรียนประถมคันดาทสึ

Nakakandatsumachi4

○

(KOHANSOU)

สถานที่อพยพ
พื ้นที่กว้ าง

○

○

5.การเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับภัยพิบัติ
สถานที่อพยพ
อุทกภัย

รายชื่อสถานที่อพยพ

สถานที่อพยพ
ชัว่ คราว

สถานที่อพยพ
พื ้นที่กว้ าง

32

โรงเรียนประถมมิกิโมมิ

Migimomi 1728-3

○

33

โรงเรียนประถมโอ๊ ะโตะ

Ottominami 2-1-1

○

34

โรงเรียนประถมซุกะยะ

Sugenoyamachi1464-8

○

35

โรงเรียนประถมโทริเดะ

Takaoka 1367

○

36

โรงเรียนประถมยามะโนะ

Hongou 301

○

37

โรงเรียนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 1

Bunkyouchou 3-8

○

38

โรงเรียนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 3

Nakamuraminami 1-25-15

○

39

โรงเรียนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 6

Migimomi 428

○

40

โรงเรียนมัธยมต้ นทสึวะ

Nakanuki 1222-2

○

41

โรงเรียนมัธยมต้ นนิอิฮาริ

Fujisawa 913

○

42

โรงเรียนมัธยมปลายทสึจิอรุ ะที่ 2

Tatsutamachi 9-6

○

43

โรงเรียนมัธยมปลายทสึจิอรุ ะโคะโฮะคุ

Sugenoyamachi 1525-1

○

44

โรงเรียนสาธิตมัธยมปลายมหาวิทยาลัยนานาชาติทสึคบุ ะ Manabe 1-3-5

○

45

โรงเรียนมัธยมปลายโจวโซวกักคุอิน

Nakamuranishine 1010

○

46

สวนสาธารณะคิโจว

Chuuouicchoumechinai

○

47

สวนออกกาลังกายคาวากุจิ

Kawaguchinichoumechinai

○

48

สวนสาธารณะคันดาทสึ

Kitakandatsumachinai

○

49

สวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาซุมิกะอุระ

Ooiwatachimachinai

○

50

ลานกว้ างออกกาลังกายของพลเมือง

Sanokochinai

○

51

สวนสาธารณะโอ๊ ะโตะนุมะ

Nakamuranishinechinai

○
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5.การเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับภัยพิบัติ
（5）ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับภัยพิบัติ

● กระดานข้ อความสาหรับภัยพิบัติ

เมื่อเกิดเหตุภยั พิบตั ิ ให้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องจากช่องทางต่างๆ เช่น
รถประกาศข่าว, ระบบสัญญาณเตือนภัย, อีเมลล์
“ปลอดภัยวางใจเขตทสึจิอรุ ะ”, วิทยุหรื อโทรทัศน์
โดยไม่สบั สนกับข้ อมูลลวงต่างๆ
เมื่อตรวจสอบข้ อมูลกับคนในละแวกใกล้ เคียงแล้ วให้ ทาการอพยพ

เมื่อมีเหตุภยั พิบตั ใิ หญ่เกิดขึ ้น
โทรศัพท์จะติดต่อได้ ยากจึงให้ ใช้ กระดานแจ้ งข่าวสาหรับเหตุภยั พิบตั ขิ องบริ ษั
ทโทรศัพท์บ้านหรื อบริ ษัทโทรศัพท์มือถือ
สามารถฟั งข้ อความของครอบครัว/เพื่อนทีฝ่ ากไว้ หรื อ
ฝากข้ อความเสียงของตัวเอง

● ประกาศฉุกเฉินแผ่ นดินไหว

〔โทรศัพท์ บ้าน（ＮＴＴ）
：เบอร์ กระดานข้ อความสาหรั บภัยพิบัติ ☎171〕

ข่าวแจ้ งเตือนภัย/ข่าวพยากรณ์จากกรมอุตนุ ิยมวิทยาเพื่อแจ้ งถึงแรงสัน่ ไหวรุ
นแรงอันเกิดจากแผ่นดินไหว
ข่าวแจ้ งเตือนภัยนี ้สามารถตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์,
วิทยุ, โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น
มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวภายในวินาทีถึง10วินาทีหลังแจ้ งเตือนภัยดังนันเ
้
มื่อมีประกาศข่าวแจ้ งเตือนภัยให้ รับมือโดยตังสติ
้ และไม่ตื่นตระหนก

ＦＭ

①. โทรศัพท์ไปที่เบอร์ 「☎171」

ＮＨＫ ช่องที่１

594kHz

ＮＨＫช่องที่２

693kHz

กด「１」
③. กดรหัสพื ้นที่ก่อนจะกดเบอร์ โทรศัพท์บ้านของตนเอง
④. อัดข้ อความเสียงที่จะฝากไว้
◆ วิธีการฟั งข้ อความที่ฝากไว้
①. โทรศัพท์ไปที่เบอร์ 「☎171」
②. กด「２」
③. กดรหัสพื ้นที่ก่อนจะกดเบอร์ โทรศัพท์บ้านของผู้ฝากข้ อความ
④. ฟั งข้ อความเสียงที่จะฝากไว้

ＩＢＳ (ทสึจิอรุ ะ)

1458kHz

〔โทรศัพท์ มือถือ：บริ การกระดานข้ อความสาหรั บภัยพิบัติ〕

ＮＨＫ-ＦＭ (มิโตะ)

83.2MHz

Radio Tsukuba (ทสึคบุ ะ)

84.2MHz

เปิ ดลิงค์ฉกุ เฉินสาหรับเข้ ากระดานข้ อความสาหรับภัยพิบตั ใิ นหน้ าแรกเว็บไซ
ต์ของโทรศัพท์มือถือ (ภาษาญี่ปน/ภาษาอั
ุ่
งกฤษ)

● วิทยุ
ＡＭ

◆ วิธีการอัดเสียงข้ อความ
②.

◆ＮＴＴDOCOMO

● อินเตอร์ เน็ต (รองรับหลายภาษา)
ＮＨＫ ＷＯＲＬＤ

http://dengon.ezweb.ne.jp/

◆Softbank

http://dengon.softbank.ne.jp

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

● กระดานข้ อความสาหรับภัยพิบัติในระบบบรอดแบนด์

● อีเมลล์ ข้อมูลปลอดภัยวางใจเขตซึจิอุระ(ภาษาญี่ปุ่น)

กระดานข้ อความที่จะเริ่ มเปิ ดใช้ บนอินเตอร์ เน็ตเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ่ อิน
เตอร์ เน็ตได้ ยาก
และเพื่อเพิม่ การสื่อสารในพื ้นที่ที่ได้ รับความเสียหายจากการเกิดภัยพิบตั ิ

อีเมลล์จะถูกส่งเข้ ามือถือหรื อคอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้ งข้ อมูลต่างๆเช่น
ข้ อมูลอัคคีภยั ข้ อมูลการอพยพ หรื อ ข้ อมูลฉุกเฉินเกี่ยวกับ
ฝนตกหนักมากไต้ ฝนุ่ หรื อ แผ่นดินไหว
เปิ ดผ่านคอมพิวเตอร์
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page001249.html
เปิ ดผ่านโทรศัพท์มือถือ
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/dir.php?code=1371

●อีเมลล์ ข้อมูลป้องกันภัยของจังหวัดอิบารากิ (ภาษาญี่ปุ่น)
จะมีการส่งอีเมลล์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย เช่น
ข้ อมูลเตือนพายุหมุน,ข้ อมูลซึนามิ/แผ่นดินไหว,
ข้ อมูลเฝ้าระวังภัยจากดินถล่มหรื อข้ อมูลอุตนุ ิยม
ไปยังคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือ
http://mobile.pref.ibaraki.jp/

● ระบบสัญญาณเตือนภัย
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◆ａｕ

http://dengon.docomo.ne.jp/topp.cgi

วิธีแจ้ งข่าวโดยการกระจายเสียงเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินเช่นภัยพิบตั ิ
และมีการติดตังระบบอยู
้
่ 215 แห่งภายในเขต

（Web171）
：https://www.web171.jp/

6.สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ/การพยาบาลดูแล
（1）ประกันสุขภาพพลเมือง
● ระบบประกันสุขภาพพลเมือง
แผนกสวัสดิการประกันสุขภาพและเงินบานาญ ☎สายใน2296

ไม่มีใครรู้ ลว่ งหน้ าว่าจะได้ รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเมื่อใด
ระบบประกันสุขภาพจึงเป็ นระบบประกันการรักษาพยาบาลเพื่อให้ วางใจว่าจ
ะสามารถเข้ ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อเกิดเจ็บป่ วยหรื อได้ รับบาดเจ็บ
ผู้เข้ าร่วมประกัน
จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยเงินที่ถกู เก็บรวบรวมไว้ เป็ นค่าประกันเพื่อแบ่งเบ
าภาระค่าใช้ จ่าย ที่ญี่ปนนั
ุ่ นทุ
้ กคนจะต้ องเข้ าประกันสุขภาพอันใดอันหนึง่ คือ
ประกันสุขภาพพลเมืองที่มีกลุม่ เป้าหมายผู้เข้ าร่วม เช่น
ผู้ที่ยกเลิกประกันของบริ ษัทเนื่องจากลาออกหรื อผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัว หรื อ
ประกันสุขภาพที่มีกลุม่ เป้าหมายผู้เข้ าร่วมคือผู้ที่ทางาน
เช่นทางานที่บริ ษัทเป็ นต้ น
ประกันสุขภาพพลเมือง คือ
ประกันการรักษาทางการแพทย์ซงึ่ ดาเนินการบริ หารโดยเทศบาลเมื่อเข้ าร่ วมแ
ล้ วจาเป็ นต้ องจ่ายเบี ้ยประกันภัย
ในกรณีที่บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจะชาระค่ารักษาพยาบาลเพียง 30%
แต่ถ้าไม่เข้ าร่ วมประกันจะต้ องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็ นจานวนเต็ม
1.การเข้ าร่ วมประกันสุขภาพพลเมือง

ในเวลาที่ผ้ ทู ี่เข้ าพานักเกิน 3 เดือน
ลงบันทึกผู้อยู่อาศัยในเขตทสึจิอรุ ะแล้ ว
o ในเวลาที่ย้ายเข้ าเขตทสึจิอรุ ะจากเทศบาลอื่น
o ในเวลาที่ลาออกและยกเลิกประกันสุขภาพของที่ทางาน
o ในเวลาที่เด็กเกิดใหม่
o

2.การออกจากประกันสุขภาพพลเมือง

ในกรณีที่เข้ าข่ายในเงื่อนไขต่างๆต่อไปนี ้
ให้ ดาเนินขันตอนออกจากประกั
้
นสุขภาพภายใน 14
วันและคืนบัตรประกันสุขภาพให้ แผนกสวัสดิการประกันสุขภาพและเงินบานา
ญ
・ย้ ายไปเทศบาลอื่นที่อยู่นอกเขตทสึจิอรุ ะ
・เข้ าร่ วมประกันสุขภาพของที่ทางาน
・เสียชีวิต
・ออกไปนอกประเทศ
3.บัตรประกันสุขภาพพลเมือง

เมื่อเข้ าร่ วมประกันสุขภาพพลเมืองแล้ วจะได้ รับบัตรประกันสุขภาพ 1 คนต่อ 1
ใบซึง่ เป็ นหลักฐานแสดงการเป็ นผู้เข้ าร่ วมประกันสุขภาพพลเมืองของเขตทสึจิ
อุระ บัตรประกันสุขภาพจาเป็ นในเวลาที่เข้ ารับการตรวจรักษาจากแพทย์
ให้ เก็บรักษาบัตรให้ ดี
4.การจ่ ายเงินประกัน

ค่คา่ รักษาพยาบาลของผู้เข้ าร่ วมประกันสุขภาพพลเมือง
โดยรับการตรวจรักษาจากแพทย์เนื่องจากการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ
หรื อเมื่อรับการจ่ายยาจากร้ านขายยา จะจ่าย 30% จากปกติ และส่วนต่าง
70% ทางเขตทสึจิอรุ ะจะจ่ายให้ กบ
ั โรงพยาบาลหรื อร้ านขายยาเอง
นอกจากนี ้จะมีเงินช่วยเหลือในกรณีคลอดบุตรจะได้ รับเงินคลอดบุตรและเลี ้ย
งดูชวั่ คราวและในกรณีที่เสียชีวิตจะได้ รับเงินค่าจัดงานศพ

5.ภาษีประกันสุขภาพพลเมือง

ผู้ที่เข้ าร่ วมประกันสุขภาพพลเมืองจะต้ องชาระภาษี ประกันตามเงื่อนไขต่างๆเ
ช่น รายได้ เป็ นต้ น ภาษี ประกันจะเพิ่มเติมเข้ ากับเงินต่างๆ เช่น
เงินสนับสนุนจากประเทศหรื อจังหวัด เพื่อไว้ ใช้ ในการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆ
เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าคลอดบุตรและเลี ้ยงดูชวั่ คราว หรื อ ค่างานศพ
ในกรณีที่ไม่ชาระค่าประกันสุขภาพเป็ นเวลานาน
บัตรประกันสุขภาพจะไม่ได้ รับการเปลี่ยนใหม่
และจะต้ องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มจานวน
6.วิธีการตัดสินภาษีประกันสุขภาพพลเมือง
ส่วนลดจากรายได้ สทุ ธิ
ส่วนลดจากค่าเฉลีย่
ส่วนลดที่เท่ากัน

คานวณตามรายได้ สทุ ธิของครอบครัวผู้เข้ าร่ วมในปี ก่อนหน้ า
คานวณจากจานวนของผู้เข้ าร่ วมประกันในครอบครัว
คานวณราคาต่อ 1 ครอบครัว

● ระบบรั กษาพยาบาลผู้สูงอายุ
แผนกสวัสดิการประกันสุขภาพและเงินบานาญ ☎สายใน2316

ระบบรักษาพยาบาลเพื่อที่ผ้ สู งู อายุจะได้ วางใจและเข้ ารับการรักษาอย่างต่อเ
นื่อง กลุม่ เป้าหมายของผู้เข้ าร่ วมประกัน คือ
ผู้ที่มีบนั ทึกผู้อยู่อาศัยในเขตทสึจิอรุ ะ อายุตงแต่
ั ้ 75 ปี ขึ ้นไปและผู้ที่อายุ 65
ปี ขึ ้นไปที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าพิการถาวร
ผู้ที่กาลังจะอายุ 75 ปี
จะได้ รับการเปลี่ยนจากประกันสุขภาพของที่ทางานหรื อประกันสุขภาพพลเมื
องที่เข้ าร่วมมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นระบบการรักษาผู้สงู อายุ
ค่าประกันจะจ่ายโดยตนเอง
แต่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ 10%
(ผู้ที่มีรายได้ สงู จ่าย 30%)
กรณีที่ไม่เข้ าร่ วมประกันจะต้ องจ่ายค่ารักษาเต็มจานวน

（2）เงินบานาญราษฎร
แผนกสวัสดิการประกันสุขภาพและเงินบานาญ ☎สายใน 2291

● ระบบเงินบานาญราษฎร
ระบบเงินบานาญราษฎร คือ ระบบเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ าร่ วมในการใช้ ชีวิต
โดยจะจ่ายเงินค่าประกันสมทบเข้ ากองกลาง
โดยตังเป
้ ้ าหมายให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมได้ ใช้ ชีวิตแบบมัน่ คงโดยจะจ่ายเงินบานาญซึง่ จา
เป็ นในการใช้ ชีวิต เช่น เงินใช้ ชีวิตหลังชราภาพ, เงินหลังเสียชีวิต,
หรื อเงินเพื่อกรณีทพี่ ิการจากการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ
ในเงินบานาญนันมี
้ เงินบานาญราษฎรหรื อเงินบานาญสาธารณสุขรวมอยู่ด้ว
ย ผู้ที่ต้องชาระเงินบานาญคือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปนอายุ
ุ่
ตงแต่
ั ้ 20
ปี จนถึง 60 ปี โดยไม่เกี่ยง สัญชาติ, เพศ, อายุ, จานวนรายได้
ในกลุม่ ผู้ที่ต้องชาระนัน้
หากเป็ นผู้ที่มิได้ เข้ าร่ วมบานาญสาธารณสุข(เงินบานาญที่ผ้ ทู ี่ทางานบริษัทจะ
เข้ าร่ วม) จะต้ องค่าประกันจนอายุ 60 ปี
ในการเข้ าร่ วมเงินบานาญราษฎร ดาเนินเรื่ องได้ ที่เขตที่มีหลักฐานถิ่นที่อยู่
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6.สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ/การพยาบาลดูแล
● เงินบานาญพืน้ ฐาน ประเภทที่เงินบานาญราษรรจ่ ายให้
เงินบาน
าญพื ้นฐ
านผู้สงู อ
ายุ
เงินบาน
าญพื ้นฐ
านผู้พิกา
ร
เงินบานา
ญพื ้นฐาน
ให้ ครอบครั
วผู้เสียชีวิต

จ่ายเงินบานาญให้ แก่ผ้ ทู ี่จ่ายเงินประกันเป็ นเวลา25ปี ขึ ้นไปเมื่อ
อายุ 65 ปี หรื อ จ่ายคืนโดยลดจานวนเงินลงส่วนหนึง่ เมื่ออายุ
60 ปี ตามความประสงค์
จ่ายเงินบานาญให้ แก่ผ้ ทู ี่จ่ายเงินประกันมามากกว่าระยะที่กาห
นดไว้
เมื่อได้ รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจนกลายเป็ นผู้พิการ(เกินกว่าระดั
บที่กาหนด)
จ่ายเงินบานาญให้ แก่ผ้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนในการรับเงินบาน
าญผู้สงู อายุพื ้นฐานหรื อผู้ที่อยู่ในระหว่างชาระเงินของระบบเงิน
บานาญราษฎรเมือ่ เสียชีวิต(จ่ายเงินบานาญให้ แก่ลกู ผู้เสียชีวิตจ
นอายุ18ปี หรื อภรรยาของผู้เสียชีวิตที่มีลกู จนลูกอายุ18ปี
เพื่อให้ บคุ คลผู้นนสามารถใช้
ั้
ชีวิตได้ )

● ประเภทของผู้เข้ าร่ วมประกันราษฎร
ผู้ประกันแบบ
ที่ 1
ผู้ประกันแบบ
ที่ 2
ผู้ประกันแบบ
ที่ 3

ผู้ที่อายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไปแต่ยงั ไม่ถึง 60 ปี เต็ม
และไม่ได้ เข้ าร่วมกองทุนบานาญสาธารณะสุข
โดยประกอบอาชีพ เช่น ธุรกิจส่วนตัว, เกษตรกรรรม,
การทาป่ าไม้ , การประมง
ผู้ที่เข้ าร่ วมกองทุนบานาญสาธารณะสุข เช่น
พนักงานบริษัท
คูส่ มรสที่อภิบาลดูแลผู้เข้ าร่ วมกองทุนบานาญสาธารณะสุ
ข ที่อายุเกิน 20 ปี แต่ยงั ไม่ถงึ 60 ปี บริ บรู ณ์

● เบีย้ ประกันเงินบานาญราษฎร
บังคับให้ จ่ายเบี ้ยประกันตามที่กฎหมายกาหนดโดยไม่เกี่ยงเงื่อนไขต่างๆเช่น
สัญชาติ, เพศ, อายุ, รายได้ สทุ ธิ โดยเริ่ มจ่ายตังแต่
้ อายุ 20 ปี จนถึงอายุ 60 ปี
เบี ้ยประกันนันมี
้ แบบที่กาหนดบังคับให้ ผ้ ทู าประกันทุกคนต้ องจ่ายและเบี ้ยปร
ะกันแบบเพิ่มเติมที่จะจ่ายตามความประสงค์
นอกจากนี ้ สาหรับผู้ที่ไม่สามารถจ่ายเบี ้ยประกันได้ ด้วยเหตุผล เช่น
สภาพทางเศรษฐกิจ ให้ ยื่นคาร้ องขอเพื่อยกเว้ นการชาระเบี ้ยภาษี

● เงินก้ อนกรณีออกจากระบบ
กรณีที่จะยกเลิกการพานักในญี่ปนุ่ เช่น การกลับประเทศ เป็ นต้ น
ไม่สามารถจ่ายเงินบานาญราษฎรต่อไปได้
ถึงแม้ จะอยู่ในระหว่างการจ่ายเบี ้ยประกันก็ตาม และ
กรณีที่ถอนตัวออกโดยเข้ าร่ วมระบบบานาญราษฎรไม่ถึง 25 ปี เต็ม
ก็ไม่สามารถรับเงินบานาญได้ ด้ วยเหตุนี ้
ผู้ที่จะกลับประเทศโดยยังไม่เป็ นผู้มีเงื่อนไขครบที่จะสามารถรับเงินคืนได้ และ
จ่ายเบี ้ยประกันของบานาญราษฎรเกิน 6 เดือนแล้ ว
จะสามารถขอรับเงินก้ อนกรณีออกจากระบบได้
จากการดาเนินเรื่ องยื่นขอเงินคืนหลังออกจากประเทศไปภายใน 2 ปี
นอกจากนี ้ เมื่อเข้ าร่ วมเกิน 25 ปี แล้ ว
กรณีที่จะออกจากประเทศญี่ปนโดยเป็
ุ่
นผู้มีเงื่อนไขครบตามกาหนดที่จะได้ รับ
เงินบานาญ สามารถรับเงิน รวมไปถึงยื่นขอเงินบานาญจากต่างประเทศได้
ยอดจานวนของเงินก้ อนทีจ่ ะได้ รับขึ ้นตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น
ระยะเวลาที่จ่ายเบี ้ยประกัน
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（3）เมื่อเริ่มตัง้ ครรภ์

แผนกส่ งเสริมสุขภาพ

☎029-826-3471

● การมอบสมุดบันทึกสุขภาพแม่ และเด็ก
เมื่อคุณแม่ตงครรภ์
ั้
จะได้ รับการส่งมอบ “คูม่ ือสุขภาพแม่และเด็ก”
ส่งมอบคูม่ ือที่ที่ว่าการเขตย่อย, ที่ว่าการเขตชัว่ คราว, แผนกพลเมือง หรื อ
ศูนย์สขุ ภาพเขตทสึจิอรุ ะ
คูม่ ือสุขภาพแม่และเด็ก
จาเป็ นต้ องใช้ ในเวลาเข้ ารับวัคซีนหรื อเวลาเข้ าตรวจสุขภาพของเด็กหรื อมารด
า อีกทังยั
้ งเป็ นคูม่ ือที่สาคัญสาหรับการลงบันทึกต่างๆ เช่น
การฉีดวัคซีน/การตรวจสุขภาพ/เจริ ญเติบโตของเด็กที่เกิด หรื อ
บันทึกสภาพสุขภาพของมารดาก่อนและหลังคลอดบุตร
เมื่อทราบว่าตังครรภ์
้
ควรไปรับคูม่ ือสุขภาพแม่และเด็กทันที
และเข้ ารับการตรวจครรภ์เป็ นประจาและมีคมู่ ือสุขภาพแม่และเด็กเป็ นภาษา
ต่างประเทศด้ วย (ภาษาอังกฤษ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาตากาล็อก,
ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย และ ภาษาสเปน)

● ห้ องเรียนของสตรีมีครรภ์
เปิ ดสอนสัปดาห์ละ 2 ครัง้ เพื่อสตรี ที่มีอายุครรภ์ประมาณ 7-8
เดือนและสมาชิกครอบครัว จัดสอนที่ศนู ย์สขุ ภาพเขตทสึจิอรุ ะโดยมีคา่ ใช้ จ่าย
(เปิ ดเป็ นระบบจองก่อนเข้ าเรี ยน) ค่าหนังสือเรี ยน (420 เยน)

● ตรวจสุขภาพฟั นของสตรีมีครรภ์
เข้ ารับการตรวจสุขภาพฟั นในระหว่างตังครรภ์
้
ฟรี 1 ครัง้
ที่โรงพยาบาลที่ร่วมสนับสนุน
และจะได้ รับมอบบัตรผู้มีสทิ ธิ์เข้ าตรวจสุขภาพในตอนที่มอบคูม่ ือสุขภาพแม่แ
ละเด็ก

● ตรวจสุขภาพทั่วไปของสตรีมีครรภ์
จะได้ รับเงินช่วยเหลือส่วนหนึง่ สาหรับค่าใช้ จ่ายของการตรวจสุขภาพที่โรงพย
าบาล จานวน 14
ครัง้ ในระหว่างตังครรภ์
้
และจะได้ รับมอบบัตรผู้มีสทิ ธิ์เข้ าตรวจสุขภาพในตอน
ที่มอบคูม่ ือสุขภาพแม่และเด็ก

（4）เมื่อมีเด็กเกิดใหม่
● แจ้ งเกิด

แผนกพลเมือง ☎สายใน2287
เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ภายในประเทศญี่ปนุ่ กรุณาแจ้ งเกิดภายใน 14 วัน
โดยนับรวมวันที่เกิด กรณีที่ผ้ ปู กครองคนใดคนหนึง่ ถือสัญชาติญี่ปนุ่
จะสามารถได้ รับสัญชาติญี่ปนถึ
ุ่ งกระนันมี
้ กรณีที่ไม่ได้ รับสัญชาติญี่ปนซึ
ุ่ ง่ จาเ
ป็ นที่ต้องยื่นคาร้ องขอวีซา่ ที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองภายใน 30 วัน
นับรวมวันที่เกิด

6.สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ/การพยาบาลดูแล
● เงินก้ อนสาหรับค่ าคลอดบุตร
แผนกสวัสดิการประกันสุขภาพและเงินบานาญ ☎สายใน2296

เนื่องจากการคลอดบุตรแบบปกติจะไม่ครอบคลุมอยู่ในประกันการรักษาพยา
บาล ซึง่ จะมีคา่ ใช้ จ่ายสูง
แต่ถ้ามารดาของเด็กที่เกิดเข้ าร่ วมประกันสุขภาพพลเมือง
จะได้ รับเงินก้ อนสาหรับค่าคลอดบุตร
จานวนเงินที่ได้ รับกรณีที่เข้ าร่ วมประกันสุขภาพพลเมือง โดยพื ้นฐานคือ
420,000 เยน ต่อการคลอดบุตร 1 คน
อนึง่ ถ้ าตังครรภ์
้
เกิด 85 วัน แล้ วเด็กเสียชีวิตในครรภ์ หรื อ แท้ งลูก
จะได้ รับเงินเช่นกัน
ผู้ที่เข้ าร่ วมประกันการรักษาพยาบาลอันนอกเหนือจากประกันสุขภาพพลเมือ
ง กรุณาสอบถามที่บริ ษัทประกัน

● ปรึกษาการเลีย้ งดูและตรวจสุขภาพของเด็กทารก

แผนกส่ งเสริมสุขภาพ ☎029-826-3471
◆ การตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทารก

สามารถเข้ ารับการตรวจสุขภาพของเด็กทารกได้ ที่สถาบันการแพทย์ภายในจัง
หวัด ในช่วงหลังเกิด 3-8 เดือนและช่วง 9-11เดือน โดยเข้ าตรวจช่วงละ 1 ครัง้
และจะได้ รับมอบบัตรผู้มีสทิ ธิ์เข้ าตรวจสุขภาพหลังแจ้ งเกิด
◆ การปรึ กษาการเลีย้ งดูและตรวจสุขภาพของเด็กทารก

ที่ศนู ย์สขุ ภาพเขตซึจิอรุ ะ ได้ จดั การตรวจสุขภาพฟั นของแม่และเด็ก
และจัดการตรวจสุขภาพของเด็กทารก 4 เดือน, เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน และ
เด็กอายุ 3 ปี ผู้ปกครองผู้มีลกู ซึง่ อยูใ่ นขอบเขตดังกล่าว ให้ ไปแจ้ งที่ไปรษณีย์
อีกทังมี
้ การจัดกิจกรรมต่างๆเช่น ปรึกษาการเลี ้ยงดูทารก 10 เดือน,
ห้ องเรี ยนอาหารหย่านม, การวัดสัดส่วนของเด็กทารก

● การฉีดวัคซีนตามกาหนด
มีการจัดฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ คือ
วัคซีนโรคไข้ หวัดประเภทของต่างๆประเภท)b(Hib.),วัคซีนโรคปอดบวมในเด็
ก, วัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบี, วัคซีนรวม 4 ชนิดรวมกัน
(โรคคอตีบ,โรคไอกรน,โรคบาดทะยัก,โรคโปลิโอ), วัคซีนโรคBCG,
วัคซีนรวมของโรคหัดและโรคหัดเยอรมัน, วัคซีนโรคอิสกุ อิใส,
วัคซีนโรคสมองอักเสบ, วัคซีนรวม 2 ชนิดรวมกัน (โรคคอตีบ,โรคบาดทะยัก),
วัคซีนมะเร็ งปากมดลูก
หลังยื่นแจ้ งเกิดแล้ วจะมีเอกสารต่างๆส่งมาที่บ้าน เช่น บัตรนัดตรวจสุขภาพ
วัคซีนป้องกันโรคตามกาหนดนัน้
สามารถเข้ ารับการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายหากอายุอยู่ในกลุม่ เป้าหม
าย
เวลาเข้ ารับฉีดวัคซีนกรุณานาบัตรนัดตรวจสุขภาพและคูม่ ือสุขภาพแม่และเด็
กไปด้ วย กรณีที่อายุไม่อยูใ่ นกลุม่ เป้าหมายฉีดวัคซีน
หากมีความประสงค์จะเข้ ารับวัคซีนจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ย

● วัคซีนที่ไม่ บังคับ
ความช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ คือ วัคซีนเชื ้อโรต้ าไวรัส,
วัคซีนโรคคางทูม และ วัคซีนโรคไข้ หวัดใหญ่
โรคคางทูมสามารถเข้ ารับการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
แต่วคั ซีนเชื ้อโรต้ าไวรัสและวัคซีนโรคไข้ หวัดใหญ่
จะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนหนึง่

●ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล (มารุฟคุ )ุ
แผนกสวัสดิการประกันสุขภาพและเงินบานาญ ☎สายใน2316

ระบบเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บคุ คล เช่น เด็กเล็ก
เข้ ารับการตรวจตามสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล
เรี ยกระบบนี ้ได้ อีกอย่างว่า “มารุฟุค”ุ
ผู้ที่จะเข้ าระบบแตกต่างกันไปตามเทศบาล
แต่ที่เขตทสึจิอรุ ะกรณีที่เป็ นเด็กเล็กจะมีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในการ
เข้ าโรงพยาบาลของเด็กตังแต่
้ วนั ที่เกิดจนถึงมัธยมต้ นปี ที่ 3 และ
ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล

● เงินช่ วยเหลือเด็ก

แผนกสวัสดิการเด็ก

☎สายใน2475

สนับสนุนเงินให้ แก่ผ้ ปู กครองของเด็กที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันที
้ ่ไม่เกินมัธย
มต้ น(โดยเด็กคนนันต้
้ องมีอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 31 มีนาคมของปี นัน)
้
เดือนที่จะรับได้ เงินสนับสนุนคือ มิถนุ ายน ตุลาคม กุมภาพันธ์
โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนของเดือนก่อนๆหน้ าเดือนที่รับเงิน
แต่ทว่ามีการจากัดวงเงินช่วยเหลือโดยพิจารณาตามรายได้ สทุ ธิ

● เงินช่ วยเหลือเลีย้ งดูเด็ก
มีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้ ผ้ ปู กครองของเด็กที่ไม่อายุไม่ถงึ 18
ปี เต็ม(อายุไม่ถึง 20 ปี ในกรณีที่เป็ นผู้พิการ)
ซึง่ เป็ นครอบครัวที่มีเข่าข่ายตามเงื่อนไข เช่น ครอบครัวทีไ่ ม่มีพ่อหรื อแม่ หรื อ
ครอบครัวที่พ่อหรื อแม่เป็ นผู้พิการ
แต่ทว่าเป็ นผู้ที่มีรายได้ สทุ ธิเกินกว่ากาหนดไว้ หรื อ
เป็ นผู้ที่ได้ รับเงินจากบานาญสาธารณะ จะไม่ได้ เงินสนับสนุนนี ้

● สถานที่เลีย้ งเด็ก/เนสเซอรี่

แผนกสวัสดิการเด็ก

☎สายใน2418

โดยเด็กที่จะเข้ าสถานที่เลี ้ยงเด็กหรื อเนสเซอรี่ ได้ ต้องเป็ นเด็กที่มีอายุ 0 ขวบ
จนถึง ก่อนเข้ าโรงเรี ยนประถมศึกษา ภายในเขตมีสถานที่ดแู ลเด็กมากมาย
เช่น สถานที่ดแู ลเด็กของราชการ 11 แห่ง, สถานที่ดแู ลเด็กเอกชน 12 แห่ง
และ โรงเรี ยนอนุบาลที่ได้ รับการรับรอง เพื่อดูแลเด็กก่อนวัยเรี ยน
ค่าใช้ จ่ายการเลี ้ยงดูจะแตกต่างกันไปตามรายได้ สทุ ธิของผู้ปกครองของเด็ก
◆ ขัน
้ ตอนการขอเข้ าสถานที่เลีย้ งเด็ก/เนสเซอรี่
①. ยื่นคาร้ องของเข้ าสถานที่เลี ้ยงเด็กหรื อเนสเซอรี่
②. แสดงหลักฐานที่แสดงการไม่สามารถเลี ้ยงดูได้ อาทิเช่น

หลักฐานแสดงการเข้ างานของผู้ปกครอง (รวมถึงธุรกิจส่วนตัว)
เป็ นต้ น
③. สาหรับผู้ที่เพิ่งย้ ายเข้ ามาอยู่ใหม่
จาเป็ นต้ องยื่นที่อยู่อาศัยในเทศบาลที่อยู่ก่อนในปี ก่อนหน้ า
และหลักฐานการชาระภาษี ผ้ อู ยู่อาศัย/หลักฐานการยกเว้ นภาษี ผ้ ู
อยู่อาศัย
※แบบฟอร์ มใน①และ②
สามารถรับได้ ที่แผนกสวัสดิการเด็กและสถานที่เลี ้ยงเด็กหรื อเนสเซอรี่ ทกุ แ
ห่ง
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6.สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ/การพยาบาลดูแล
◆

● สถานเลีย้ งเด็ก (Jidoukan)

สถานที่เลีย้ งเด็ก/เนสเซอรี่
ชื่อ
ชินเซ
อาราคาวะโอคิ
คาสุมิกะโอกะ
โทวซาคิ

โทวซาคิสาขาหน้ าสถานี
ทสึวะ
อามะคาวะ
ชินคาวะ
ซากุระคาวะ
คันดาทสึ
ทาเคะโนะอิริ
ทสึจิอรุ ะไอริ นไค
เมกุมิ
ชิระโทริ
แองเจิลยูเมะ
ทสึคบุ ะโคคุไซ
จูโอ
ทาคะโอกะ
ฟุจิซาว่า
ชิระโฮะ
อะโอะโซระ
คานะ
โดวะคัง

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์
029-841-0575

Arakawaokinishi 2-10-11

029-841-0037

Kasumigaokamachi 13-20

029-821-1890

○ ทสึวะจิโดคัง…Itaya 2-712-9 ☎029-832-3112

Touzakimachi 4-7

029-821-2807

○ พอปลาร์ จิโดคัง…Karasuyama2-530-394 ☎029-841-3212

Yamatochou9-2 Urara2 8 fl.

029-826-3515

○ นิอิฮาริ จิโดคัง…Hongou 347-1

Namiki 2-8-4

029-822-8053

Amakawa 1-24-1

029-822-6172

● ศูนย์ ช่วยเหลือเลีย้ งดูเด็กส่ วนภูมิภาค

Jouhokumachi 18-19

029-822-8896

Tanaka 3-4-5

029-821-9136

Kandatsuchuou 3-8-22

029-831-8464

Nishineminami 3-4-46

029-842-6253

Migimomi 1681

029-841-0463

Tanaka 3-4-5（ในสถานที่เลี ้ยงเด็ก Sakuragawa）☎029-823-1288

Karasuyama 5-2263-8

029-841-2838

Shiratorimachi 1096-4

029-831-2590

○ ศูนย์ ช่วยเหลือเลีย้ งดูเด็ก [Arinkokurabu]
Migimomi 1681（ในสถานที่เลี ้ยงเด็ก Tsuchiura-airinkai）☎029-841-0463

Manabe 2-10-23

029-822-1863

○ ศูนย์ ช่วยเหลือเลีย้ งดูเด็ก ชิระโทริเนสเซอรี่

Touzakimachi 12-21

029-823-7404

Kandatsuchuou 1-10-21

029-830-1284

Takaoka 2303-4

029-862-4666

Fujisawa 1746

029-862-2600

Hasukawarashinmachi8-30

029-823-3070

Kamitakatsu 1800-1

029-869-7490

Nakamuraminami 1-14-11

029-843-6877

Higashimanabemachi 9-28

029-824-1323

th

ชื่อ

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

Shimotakatsu 2-10-22

029-821-1645

โรงเรี ยนโมมิจิโคโดโมะที่ 2 Wakamatsuchou 1-73

029-822-5987

มีการช่วยเหลือในการเลี ้ยงดู เช่น
การสร้ างกลุม่ เพื่อนผู้ปกครองหรื อแนะแนวเรื่ องต่างๆ อย่างเช่น
การเล่นระหว่างผู้ปกครองและเด็ก
และยังเปิ ดรับปรึกษาหรื อให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลี ้ยงดูเด็ก
○ ศูนย์ ช่วยเหลือเลีย้ งดูเด็ก [Sakuranbo]

Shiratorimachi 1096-4（ในเนสเซอรี่ Shiratori）☎029-831-2590

○ ศูนย์ ช่วยเหลือเลีย้ งดูเด็ก[Himawari]
Karasuyama 5-2263-8（ในเนสเซอรี่ Megumi）☎029-841-2838

●กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การเลีย้ งลูก [Warabe][Nozomi]
เปิ ดให้ คาปรึกษากับเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีประสบการณ์ในการเลี ้ยงลูกโดยจัดกิจกรร
มให้ ข้อมูลการเลี ้ยงเด็กและกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันในหมู่สมาชิก
○ Warabe…Nakatakatsu 1-19-20 ☎029-825-1030
○ Nozomi…Higashimanabemachi2-5 ☎029-824-8620

แผนกส่ งเสริมสุขภาพ ☎029-826-3471
● ศูนย์ สุขภาพ
ให้ ความช่วยเหลือเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาพทีแ่ ข็งแรงของพลเมืองผ่านการจัดกิจ
กรรมต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพทุกประเภท การให้ คาปรึกษาด้ านสุขภาพ
หรื อ การให้ ความรู้เรื่ องสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ ชีวิตและเพื่อตรวจพบโรคแต่เนิ่นๆ
และจัดการรักษาเร่งด่วนไปพร้ อมๆกับสถานที่ตรวจสุขภาพชัว่ คราวในวันหยุด

อนุบาลมานาเบะสุมิเระ Higashimanabemachi22-11

029-824-3522

อนุบาลแองเจิลสปอร์ ต

Karasuyama 5-2039

029-897-3331

อนุบาลทสึจิอรุ ะเซโบะ

Oomachi 9-6

029-823-1460

Kandatsuchuuou 2-1-18

029-831-2103

Namiki 4-1-36

029-822-7090

● แพทย์ ประจาในวันหยุด/ห้ องฉุกเฉินในวันหยุด

Migimomi 2755

029-842-6311

อนุบาลฮิตาชิกกั คุอิน

Otto 1029-1

029-842-7107

อนุบาลคิดส์มาอุมะ

Itaya 7-626-11

029-830-2206

◆แพทย์ประจาในวันหยุด(แผนกอายุรกรรม/แผนกสูตินรี เวช/แผนกทันตกรรม)
ศูนย์ Call center ☎029-824-9155
(เฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

029-832-5415

◆ห้ องฉุกเฉินในวันหยุด(แผนกกุมารเวช/แผนกอายุรกรรม) ☎029-823-9628

อนุบาลจูโอ
อนุบาลทสึจิอรุ ะมิโดริ
อนุบาลอะโอบะได

อนุบาลดงกุริ
Kandatsuchuuou 5-4555-1
นานะอิโระ

Kid’s land

Oomachi11-41 Nanairo Bldg.

ศู น ย์ เลี ย้ งเด็ ก K i d ’ s
Nishineminami 2-1-29
r o o m ยามาโตะ
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☎029-862-4403

（5）สุขภาพแข็งแรง

◆ โรงเรี ยนอนุบาลที่ได้ รับการรับรอง
โรงเรี ยนโมมิจิโคโดโมะ

สถานที่ซงึ่ ดาเนินงานโดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อสนับสนุนสุขภาพแข็งแรง
หรื อเพื่อพัฒนาอารมณ์ที่หลากหลายผ่านทางการเล่นที่เป็ นประโยชน์
อาทิเช่น สโมสรทุกประเภทในทุกพื ้นที่

Nakamuraminami 1-24-1

029-875-3651
029-842-5732

วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ …19.00-22.00 น.
วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ …9.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.
(แผนกอายุรกรรมเปิ ดเฉพาะวันเสาร์ และช่วงกลางคืนของวันหยุดนักขัตฤกษ์)

6.สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ/การพยาบาลดูแล
◆ตรวจสุขภาพรายกลุ่ม/ตรวจสุขภาพโดยสถาบันการแพทย์

ประเภท/ชื่อการตรวจ

อายุของกลุ่มเป้าหมาย

ตรวจสุขภาพทัว่ ไป
ตรวจระบบหายใจและทรวงอก

ผู้ที่อายุ 20–39 ปี

ตรวจมะเร็ งกระเพาะอาหาร
ตรวจมะเร็ งลาไส้ ใหญ่(เฉพาะรายกลุม่ )

ผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป

ตรวจมะเร็ งต่อมลูกหมาก
ตรวจอัลตราซาวด์ชอ่ งท้ อง(เฉพาะรายกลุ่ม)

ผู้ชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไป
ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ ้นไป

ตรวจมะเร็ งปากมดลูก

ตรวจโรคกระดูกพรุ น

ผู้หญิงที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป
ผู้หญิงที่มีอายุ 20 ปี ขนึ ้ ไป
อายุที่เป็ นเลขคู่ (22,24,26,...)
ผู้หญิงอายุตงแต่
ั ้ 20–70 ปี

ตรวจสุขภาพแบบเจาะจง
ตรวจสุขภาพผู้สงู อายุ ตังแต่
้ 75 ปี ขึ ้นไป

ผู้ที่อายุ 40–74 ปี
ผู้ที่อายุ 75 ปี ขึ ้นไป

ตรวจมะเร็ งเต้ านม

（6）การประกันสุขภาพเพื่อดูแลระยะยาว

แผนกสวัสดิการผู้สงู อายุ ☎สายใน2463
● ระบบประกันสุขภาพเพื่อดูแลระยะยาว
ระบบประกันสุขภาพเพื่อดูแลระยะยาว คือ
ระบบที่ช่วยเหลือสังคมโดยรวมไม่เพียงแต่ครอบครัวที่รับผิดชอบดูแลผู้สงู อายุ
เท่านัน้
เมื่อชาระค่าใช้ จ่ายส่วนหนึง่ แล้ วจะสามารถเข้ าใช้ บริ การดูแลที่จาเป็ นได้ ในตอ
นที่ผ้ ปู ่ วยอยู่ในสภาวะที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจาวันหรื อเมื่อผู้
ป่ วยต้ องการการดูแลอันเนื่องจากการป่ วยด้ วยโรคสมองเสื่อมหรื อโรคอัมพฤก
ษ์ อมั พาต
ผู้ที่อายุเกิน 40 ปี ขึ ้นไป
จะบังคับให้ เข้ าร่ วมระบบประกันรวมถึงชาวต่างชาติ(นอกเหนือจากผู้พานักระ
ยะสัน)
้ จะบังคับให้ เข้ าร่วมระบบประกันด้ วยเช่นกัน

● กลุ่มคนเป้าหมายผู้เข้ าร่ วมระบบประกันเพื่อดูแลระยะยาว
ประเภท
ผู้ทาประกันแบบที่ 1

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ขึ ้นไป

ผู้ทาประกันแบบที่ 2

ผู้เข้ าร่วมประกันรักษาพยาบาลที่
อายุเกิน 40 ปี ขึ ้นไปและไม่เกิน 65 ปี

● ผู้ท่ สี ามารถใช้ บริ การดูแลระยะยาวได้
ผู้ที่อายุเกิน 65 ปี ขึ ้นไป(ผู้เข้ าร่วมประกันแบบที่ 1)
สามารถเข้ าใช้ บริการได้ เมื่อได้ รับการรับรองว่าเป็ นบุคคลต้ องการความช่วยเ
หลือหรื อการดูแล
ผู้ที่อายุเกิน 40 ปี และยังไม่ถงึ 65 ปี (ผู้เข้ าร่ วมประกันแบบที่ 2)
สามารถเข้ าใช้ บริการได้ เมื่อได้ รับการรับรองว่าเป็ นบุคคลต้ องการความช่วยเ
หลือหรื อการดูแลอันเนื่องจากโรคบางชนิด

● เบีย้ ประกันสุขภาพเพื่อดูแลระยะยาว
เงินค่าประกันสุขภาพเพื่อดูแลระยะยาวนันจะได้
้
รับเงินคืนเพื่อใช้ ในการดูแลรั
กษาพยาบาล ผู้ที่อายุเกิน 65 ปี ขึ ้นไป
จะกาหนดค่าเบี ้ยประกันตามเงื่อนไขต่างๆเช่น รายได้ เป็ นต้ น ผู้ที่อายุ 40 ปี
และยังไม่ถึง 65 ปี
จะเรี ยกเก็บค่าเบี ้ยประกันรวมเข้ าไปกับเบี ้ยประกันรักษาพยาบาลที่กาลังเข้ าร่
วม

● ประเภทของผู้ป่วยและเงินช่ วยเหลือสูงสุดในการใช้ บริการดู
แลผู้ป่วยที่บ้าน
บริ การดูแลผู้ป่วยที่บ้านนัน้ มีการบริ การ 2 ประเภท คือ
บริ การดูแลที่บ้านและบริการเข้ าใช้ ศนู ย์ดแู ลผู้ป่วยระยะสัน้
โดยจะกาหนดเงินช่วยเหลือสูงสุดที่จะได้ โดยพิจารณาตามสภาพของร่างกาย
และจิตใจ
จานวนเงินช่วยเห
ประเภท
สภาพของจิตใจและร่ างกาย (ตัวอย่าง)
ลือสูงสุด
(ค่าใช้ จ่ายต่อเดือน)

การเคลื่อนไหวพื ้นฐานในชีวิตประจาวัน
ผู้ป่วยปร โดยส่วนใหญ่ผ้ ปู ่ วยสามารถทาได้ เองแต่ต้องการ
50,030 เยน
ะเภท 1 การดูแลเพื่อป้องกันการ
ผู้ป่วยปร ความสามารถในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวั
ะเภท นด้ อยกว่าผู้ป่วยประเภท 1
104,730 เยน
และต้
อ
งการการช่
ว
ยเหลื
อ
ดู
แ
ล
2
สามารถทานอาหาร, ขับถ่าย, เปลี่ยนเสื ้อผ้ า
ผู้ป่วยปร
ด้ วยตัวเองได้
ะเภท ต้ องการการดูแลในบางส่วนหรื อต้ องการความช่ว 166,920 เยน
1
ยเหลือบ้ าง
สามารถทานอาหาร, เปลี่ยนเสื ้อผ้ า
ผู้ป่วยปร ด้ วยตัวเองได้ แต่ต้องการการช่วยเหลือส่วนหนึ่งใน
196,160 เยน
ะเภท 2 การขับถ่าย
ผู้ป่วยปร
ต้ องการความช่วยเหลือเป็ นบางส่วนในการทาน
ะเภท อาหาร, ขับถ่าย, เปลี่ยนเสื ้อผ้ า
269,310 เยน
3

อาการของโรคสมองเสื่อมรุนแรง
ผู้ป่วยปร ต้ องการความเชื่อเหลือทั ้งหมดใน การทานอาหาร,
308,060 เยน
ะเภท 4 การขับถ่าย, การเปลี่ยนเสื ้อผ้ า
ต้ องการความช่วยเหลือทั ้งหมดในการทานอาหาร,
ผู้ป่วยปร
การขับถ่าย, การเปลี่ยนเสื ้อผ้ า
ะเภท และอยูใ่ นสภาพอัมพฤกษ์ ที่ไม่สามารถพลิกตัวได้ เ 360,650 เยน
5
อง
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7.การทางาน/การอุปโภคบริ โภค
แผนกการค้ าการท่ องเที่ยว ☎สายใน2702
（1）การหางาน

● สัญญาการจ้ างงาน

● การเข้ าทางานที่ประเทศญี่ปุ่น
ชาวต่างชาติที่จะทางานในประเทศญี่ปนจ
ุ่ าเป็ นต้ องมีวีซา่ ซึง่ รับรองการทางา
น และ
จะต้ องได้ รับวีซา่ ที่อนุญาตให้ ทางานได้ หรื อได้ รับอนุญาตจากสานักงานตรวจ
คนเข้ าเมืองให้ ทางานนอกเหนือจากที่วีซา่ กาหนด
ในขันแรกให้
้
ตรวจสอบวีซา่ ของตนว่ามีคณ
ุ สมบัตทิ างานได้ หรื อไม่
และตรวจสอบรายละเอียดของงานว่าเป็ นที่ยอมรับหรื อไม่

ข้ อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้ างและลูกจ้ าง ซึง่ เรี ยกว่า “สัญญาจ้ างงาน”
ระบุเงื่อนไขการทางานในองค์กรที่จ้างงาน เช่น บริษัท เป็ นต้ น
ตามกฎหมายของญี่ปนุ่ ผู้ว่าจ้ างจาเป็ นต้ องมอบเอกสารต่างๆ เช่น
หนังสือสัญญา ซึง่ มีการระบุเงื่อนไขการจ้ างงาน คือ ค่าจ้ างงาน,
ชัว่ โมงการทางาน และอื่นๆ ให้ กบั ลูกจ้ าง กรณีที่ไม่มีหนังสือสัญญา
จะถือว่าไม่มีหลักฐาน ซึง่ อาจก่อให้ เกิดปั ญหาได้
จึงสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องทาข้ อตกลงเงื่อนไขการจ้ างงานในหนังสือสัญญา

● การหางานที่ประเทศญี่ปน
ุ่

〔เงื่อนไขการจ้ างงานจาเป็ นต้ องกาหนดอย่ างชัดเจนในหนังสือสัญญา〕

สามารถหางานกับศูนย์จดั หางานของรัฐ (Hello work)
โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ
นอกจากนี ้สามารถเข้ าใช้ ศนู ย์จดั หางานของเอกชนซึง่ ได้ รับอนุญาตจัดตังจาก
้
รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน หรื อ
เข้ าใช้ บริการแบบกลุม่ โดยแต่มีค่าใช้ จ่ายในบางส่วน

● ศูนย์ จัดหางานของรั ฐ (Hello work)
จัดให้ คาปรึกษาหรื อแนะนาอาชีพ
ที่ศนู ย์จดั หางานของรัฐเปิ ดให้ ใช้ ระบบค้ นหาข้ อมูลการจ้ างงานทัว่ ประเทศผ่า
นระบบเครื อข่าย และเปิ ดแนะนาอาชีพและบริ การสารสนเทศ
〔Hello work
Maneba 1-18-9

เขตทสึจิอุระ〕
☎029-822-5124

【ล่ามแปล】（10.00-12.00 น., 13.00-15.00 น.）

ภาษาอังกฤษ：วันจันทร์ , วันพุธ, วันศุกร์
ภาษาโปรตุเกส：วันจันทร์ – วันศุกร์
ภาษาสเปน：วันอังคาร, วันพฤหัสบดี
ภาษาจีน：วันจันทร์ , วันพุธ

● ประกันการว่ างงาน
ประกันสาหรับผู้ที่ตกงานโดยจะช่วยเหลือจ่ายเงินประกันชดเชยให้ ในระหว่าง
ที่ว่างงาน
เพื่อให้ ผ้ ทู ที่ าประกันจะสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างมีเสถียรภาพจนกว่าจะเริ่ มงาน
ใหม่ ชาวต่างชาติก็สามารถเข้ าร่วมประกันได้ หากมีวีซา่ ที่อนุมตั ใิ ห้ ทางาน
เบี ้ยประกัน จะร่วมกันรับผิดชอบโดยผู้ว่าจ้ างและลูกจ้ าง
ผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้ดาเนินการขอเข้ าร่ วมประกัน
เงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน จะได้ รับเงินตามเงื่อนไขคือ
เป็ นผู้ที่เข้ าร่วมประกันมามากกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี
(โดยจะนับย้ อนหลังจากวันที่ตกงานไปเป็ นระยะเวลา 2 ปี ) และ
เป็ นผู้ที่มีความตังใจในการท
้
างานอีกครัง้ และอยู่ในสภาพที่ทางานได้
ยื่นเรื่ องรับเงินช่วยเหลือได้ โดยนาเอกสารใบแจ้ งลาออกไปที่ศนู ย์จดั หางานขอ
งรัฐ (Hello work) และ หากเป็ นกรณีทตี กงานเนื่องจากเหตุผลต่างๆเช่น
การยกเลิกจ้ างงาน หรื อ บริ ษัทล้ มละลาย
สามารถเข้ ารับเงินช่วยเหลือได้ เช่นกัน กรุณาเข้ าสอบถามรายละเอียดได้ ที่
ศูนย์จดั หางานของรัฐ (Hello work)
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（2）เงื่อนไขการของจ้ างงาน

①. ระยะเวลาของสัญญาจ้ างงาน
②. สถานที่ทางาน และ เนื ้อหางาน
③. เวลาเริ่ มงาน,เวลาเลิกงาน และ เนื ้อหานอกเหนือจากเวลาทางาน เช่น

เวลาทางานนอกเวลา, เวลาพักผ่อน. วันหยุด หรื อ วันพักร้ อน เป็ นต้ น
④. อัตราค่าจ้ างที่กาหนด, วิธีการคานวณค่าจ้ าง และ วิธีจ่ายเงินค่าจ้ าง,
วันสุดท้ ายที่ต้องออกเงินค่าจ้ างและช่วงเวลาที่จะจ่ายเงินค่าจ้ าง
⑤. ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการลาออกจากงาน

● เนือ้ หาสาคัญในเงื่อนไขการจ้ างงาน
〔ค่ าจ้ าง〕

ผู้ว่าจ้ างจะต้ องกาหนดและจ่ายโดยเงื่อนไขต่างดังนี ้ ① สกุลเงินที่จ่าย ②
จ่ายให้ กบั ลูกจ้ างโดยตรง ③ จ่ายเต็มจานวนเงิน ④ ทุกเดือนจ่ายมากกว่า 1
ครัง้ ขึ ้นไป ⑤ ต้ องกาหนดช่วงเวลาและจ่ายตามที่กาหนดไว้ และ
กรณีที่ลาออกจากงาน ต้ องจ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 7 วันหลังยื่นคาร้ อง
〔ชั่วโมงการทางาน〕

ชัว่ โมงการทางาน จะถูกกาหนดให้ อยู่ใน 8 ชัว่ โมงต่อ 1 วัน และ 40 ชัว่ โมงต่อ
1 สัปดาห์โดยไม่รวมเวลาพัก
〔เวลาพัก〕

ผู้ว่าจ้ าง เมื่อลูกจ้ างทางานเกิน 6 ชัว่ โมงใน 1 วัน ต้ องให้ เวลาพัก 45
นาทีขึ ้นไป หรื อ เมื่อลูกจ้ างทางานเกิน 8 ชัว่ โมงใน 1 วัน อย่างเช่น
การทางานนอกเวลา ต้ องให้ เวลาพัก 1 ชัว่ โมงขึ ้นไป
〔วันหยุด〕

ผู้ว่าจ้ างต้ องจัดหาวันหยุดให้ ลกู จ้ างมากกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ หรื อ มากกว่า
4 วัน ต่อ 4 สัปดาห์
〔วันลาหยุด〕

ผู้ว่าจ้ างต้ องจัดหาจานวนวันที่ได้ กาหนดเพื่อลูกจ้ างจะสามารถลาหยุดได้ วนั ที่
ตนอยากลา นอกเหนือจากวันหยุดที่กาหนดไว้ ให้
ผู้ว่าจ้ างของลูกจ้ างที่มีจานวนวันทางานน้ อย เช่น ลูกจ้ างชัว่ คราว
ก็ต้องจัดหาวันหยุดโดยพิจารณาตามจานวนวันทางาน แต่ทว่า
ลูกจ้ างต้ องขออนุมตั กิ ่อนวันที่ต้องการหยุด

7.การทางาน/การอุปโภคบริ โภค
〔การทางานล่ วงเวลา〕
ผู้ว่าจ้ างต้ องจ่ายเพิ่มสัดส่วนจากค่าจ้ าง ในกรณีที่ให้ ลกู จ้ างทางานนอกเวลา,
ในวันหยุด หรื อ ในเวลากลางคืน
①. กรณีที่ให้ ลกู จ้ างทางานนอกเวลาเกินกว่า 8 ชัว่ โมงใน 1 วัน หรื อ 40
ชัว่ โมงใน 1 สัปดาห์ ต้ องจ่ายค่าจ้ างเพิ่มมากกว่า 25%
ของเงินค่าจ้ างปกติ
②. กรณีที่ให้ ลกู จ้ างทางานในวันหยุด ต้ องจ่ายค่าจ้ างเพิ่มมากกว่า 35%
ของเงินค่าจ้ างปกติ
③. กรณีที่ให้ ลกู จ้ างทางานในเวลากลางคืน (ช่วงเวลา ตังแต่
้ 22:00 น. ถึง
5:00 น.) ต้ องจ่ายค่าจ้ างเพิ่มมากกว่า 25% ของเงินค่าจ้ างปกติ
〔การจ้ างงานไปบริษัทอื่น〕
การจ้ างงานไปบริษัทอื่น คือ
การที่ลกู จ้ างได้ รับการจ้ างงานจากบริษัทต้ นสังกัดแต่จะถูกส่งตัวไปทางานที่บ
ริ ษัทอื่น โดยจะทางานตามคาสัง่ และการควบคุมตามบริ ษัทที่ถกู ส่งไป
〔งาน Part time (พาร์ ทไทม์ )〕
จะเรี ยกลูกจ้ างผู้มีเวลาทางานสันกว่
้ าเวลาทางานปกติที่บริ ษัทกาหนดไว้
และมีกาหนดเวลาในสัญญาจ้ าง
〔การจ้ างงานลูกจ้ างผู้หญิง/ผู้เยาว์ 〕
ในการทางานนันผู
้ ้ ที่อายุต่ากว่า 15 ปี
ไม่สามารถทางานได้ นอกเหนือจากกรณีพเิ ศษ และ
ผู้ว่าจ้ างเมื่อจ้ างผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ เช่น
อนุญาตให้ ทางานได้ เกิน 8 ชัว่ โมงต่อ 1 วัน และ 40 ชัว่ โมงต่อ 1 สัปดาห์ และ
ไม่อนุญาตให้ ทางานในเวลากลางคืน
นอกจากนี ้ สาหรับลูกจ้ างผู้หญิงแม้ แต่กรณีที่ลกู จ้ างมีอายุเกิน 18
ปี แล้ วก็ตาม
จะต้ องตังเงื
้ ่อนไขที่แน่นอนในการทางานที่มีอนั ตรายหรื ออาจเป็ นอันตรายได้
หรื อ ห้ ามไม่ให้ ทางานดึก/ทางานในวันหยุด
อีกทังต้
้ องจัดหาวันหยุดเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น วันหยุดลาคลอด,
วันหยุดเพื่อเลี ้ยงดูลกู หรื อ วันหยุดเนื่องจากอาการปวดประจาเดือน
〔การเลิกจ้ าง〕
การเลิกจ้ าง คือ การยกเลิกสัญญาว่าจ้ างตามเจตนาของผู้ว่าจ้ างแต่ฝ่ายเดียว
โดยลูกจ้ างไม่มีเจตนาจะยกเลิก
แต่ทว่าการยกเลิกจ้ างจาเป็ นจะต้ องมีเหตุผลอันสมควร
〔การลาออก〕
ในการขอยกเลิกสัญญาจ้ างงานจะต้ องมีการยื่นขอลาออกจากลูกจ้ าง
สัญญาจะถือเป็ นอันสิ ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้ างยินยอม
หลังจากที่ผ้ วู ่าจ้ างยอมรับการลาออกแล้ ว
ลูกจ้ างจะไม่สามารถขอถอนใบลาออกได้ ดังนันกรุ
้ ณาคิดให้ รอบคอบถี่ถ้วน
〔กรณีได้ รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยในหน้ าที่〕
กรณีที่ลกู จ้ างได้ รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยในหน้ าที่
ผู้ว่าจ้ างจะต้ องรับผิดชอบค่ารักษาบาบัด หรื อ ชดเชยในการพักงาน
ตามกฏหมายกาหนด
แต่ทว่า กรณีที่ผ้ วู ่าจ้ างไม่สามารถชดเชยได้ ตามสมควร
จะต้ องเข้ าประกันอุบตั เิ หตุของลูกจ้ างและผู้ว่าจ้ างจะต้ องจ่ายเบี ้ยประกันให้ ก
รณีที่ลกู จ้ างเกิดบาดเจ็บในหน้ าที่ จะสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ ทกุ รู ปแบบ

（3）ปรึกษาการทางาน
● ปรึกษาปั ญหาเนื่องจากการทางาน เช่ น เงื่อนไขการจ้ างงาน
มีการจัดตังศู
้ นย์ควบคุมมาตรฐานแรงงานอันเป็ นหน่วยงานของรัฐเพื่อควบคุ
ม/ชี ้แนะมาตรฐานในที่ทางานให้ เป็ นไปตามในสัญญาจ้ างงาน
สามารถปรึกษาเกี่ยวกับปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน อาทิเช่น
การไม่ได้ รับจ่ายเงินเดือน, การไล่ออกกะทันหัน, การได้ รับบาดเจ็บในหน้ าที่
และที่จดุ ให้ คาปรึกษาแรงงานของลูกจ้ างชาวต่างชาติซงึ่ ตังอยู
้ ่ที่กรมแรงงานข
องจังหวัดอิบารากิ เปิ ดให้ คาปรึกษาเป็ น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ
ภาษาสเปน
〔ศูนย์ ควบคุมมาตรฐานแรงงานเขตทสึจิอุระ〕
Chuou 2-14-11
☎029-821-5127
〔มุมให้ คาปรึ กษาแรงงานของลูกจ้ างชาวต่ างชาติ〕
Mitoshi Miyamachi 1-8-31
☎029-224-6214
【บริ การล่ าม】

ภาษาจีน：วันจันทร์ , วันศุกร์ ที่ 1 และ 2 ของเดือน
ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน：วันจันทร์ , วันพฤหัสบดีที่ 1 และ 2 ของเดือน
（9.00-12:00 น.,13.00-16.30 น.）

（4）เพื่อการใช้ ชีวิตที่ดี

ศูนย์ ค้ ุมครองผู้บริโภค

☎029-823-3928

● กิจกรรมซึง่ จัดโดยศูนย์ค้ มุ ครองผู้บริโภค
มีการจัดกิจกรรม เช่น เปิ ดให้ คาปรึกษา
เพื่อให้ พลเมืองมีความเป็ นอยู่ที่ดีและปลอดภัย
〔การให้ คาปรึ กษาผู้บริ โภค〕

ให้ คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับข้ อสงสัยหรื อเรื่ องร้ องทุกข์ตา่ งๆอันเกี่ยวกับ
สินค้ าในชีวิตประจาวันหรื อสัญญาต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ในกรณีที่เกิดปั ญหาการอุปโภคบริ โภค โปรดเข้ ามาปรึกษา
◆เวลาให้ คาปรึกษา：วันจันทร์ ～วันศุกร์
9.30-12.00 น., 13.00-16.30 น.
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8.การศึกษา
（1）โรงเรี ยน
● ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
การศึกษาภาคบังคับของญี่ปนุ่ ได้ แก่ ประถมศึกษา 6 ปี และ
มัธยมศึกษาตอนต้ น 3 ปี รวมทั ้งสิ ้น 9 ปี นอกจากนี ้
ยังสามารถศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆได้ เมื่อเข้ าสอบคัดเลือก เช่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี , มหาวิทยาลัย 4 ปี (มหาวิทยาลัยหลักสูตรเร่งรัด 2
ปี ) เป็ นต้ น
โรงเรี ยนจะเริ่มภาคการศึกษาในเดือนเมษายน
และจะจบภาคการศึกษาในเดือนมีนาคมของปี ถัดมา อีกทั ้ง
ประเภทของโรงเรี ยนจะแบ่งตามการบริหาร โรงเรี ยนแห่งรัฐบริหารโดยประเทศ,
โรงเรี ยนแห่งราชการบริหารโดยจังหวัดหรื อเทศบาล และ
โรงเรี ยนเอกชนบริหารโดยนิติบคุ คลของสถานศึกษา
และยังมีโรงเรี ยนอนุบาลซึง่ เป็ นสถานศึกษาเพื่อเด็กก่อนเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนประถ
มศึกษา

● การเข้ าโรงเรียนอนุบาล

แผนกระบบการศึกษา ☎สายใน5110
โรงเรี ยนอนุบาล คือ
สถานศึกษาที่ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อเด็กก่อนเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ที่เขตทสึจิอรุ ะมีทงโรงเรี
ั้
ยนอนุบาลของรัฐและโรงเรี ยนอนุบาลของเอกชน
ชัว่ โมงการเรี ยนการสอนปกติจะอยู่ที่ 4 ชัว่ โมงต่อ 1 วัน
และในบางโรงเรี ยนอาจมีตอ่ เวลาการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ในการเปิ ดรับสมัครนักเรี ยนของโรงเรี ยนอนุบาลของรัฐ
จะเริ่ มเปิ ดรับในเดือนกันยายนของทุกปี และทุกๆ
โรงเรี ยนจะเปิ ดรับเด็กซึง่ มีอายุ 4 ปี และ 5 ปี อีกทัง้
โรงเรี ยนอนุบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเปิ ดรับเด็กซึง่ มีอายุ 3 ปี จนถึง 5 ปี
ในกรณีที่มีความประสงค์อยากสมัครเข้ าโรงเรี ยน
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดที่โรงเรี ยนโดยตรง
อนึง่ โรงเรี ยนทสึจิอรุ ะที่ 2, โรงเรี ยนซึวะ และโรงเรี ยนโออิวะตะ
จะปิ ดโรงเรี ยนในเดือน มีนาคม ปี เฮเซย์ที่ 30
◆ โรงเรี ยนอนุบาล

ชื่อโรงเรี ยน
ทสึจิอรุ ะ
ทสึจิอรุ ะที่ 2
ทสึวะ
โออิวะตะ
นิอิฮาริ

โรงเรี ยนอนุบาลของรัฐ
ที่อยู่

เบอร์ ตดิ ต่อ

Bunkyouchou 9-6

029-821-0796

Fujisaki 2-1-46

029-821-1310

Itaya 4-714-7

029-831-3735

Koiwatahigashi2-18-4

029-824-3430

Sawabe 1423-4

029-862-3507

โรงเรี ยนอนุบาลเอกชน
อะโอบะได
อะมะคาวะ

Migimomi 2755

029-842-6311

Amakawa 1-4-19

029-821-4126

Angel sport

Karasuyama 5-2039

029-842-6820

ชิระโฮะ

Hasukawarashinmachi 11-35

029-823-2695

Tenomachi 4524

029-828-1905

ชินงะคุ
จูโอ
30

สาธิตม.ปลายของ
มหาลัยทสึจิอรุ ะนิฮง
ทสึจิอรุ ะมิโดริ
นาคะมุระชิระยูริ
ฮิตาจิกกั คุอิน
มะนะเบะสุมิเระ
โมมิจิโคโดโมะเอน
โมมิจิโคโดโมะเอนที่ 2

Sakuragamachi 17-45

029-822-0696

Namiki 4-1-36

029-822-7090

Nakamuraminami 5-31-1

029-841-5885

Otto 1029-1

029-842-7107

Higashimanabemachi22-11

029-824-3522

Shimotakatsu 2-10-22

029-821-1645

Wakamatsuchou 1-73 029-822-5987

● การเข้ าศึกษาในโรงเรี ยนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น

แผนกระบบการศึกษา ☎สายใน5108
โรงเรี ยนประถม คือ โรงเรี ยนที่เปิ ดให้ การสอนเด็กที่อายุตั ้งแต่ 7 ปี จนถึง 12 ปี
และ โรงเรี ยนมัธยมต้ น คือ
โรงเรี ยนที่เปิ ดให้ การสอนเด็กที่จบการศึกษาในระดับชั ้นประถมศึกษาและอายุ
13 ปี เต็มถึง 15 ปี เต็ม
คนญี่ปนมี
ุ่ การศึกษาภาคบังคับคือประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น
ชาวต่างชาติมอิ ยูใ่ นขอบเขตในข้ อบังคับ
แต่สามารถเข้ าเรี ยนได้ เช่นเดียวกับคนญี่ปนุ่
การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนประถมและโรงเรี ยนมัธยมต้ นจะใช้ ภาษาญี่ปนุ่ เป็ นห
ลัก และไม่มคี ่าใช้ จา่ ยในบางประเภท เช่น ค่าเทอมหรือค่าหนังสือ
แต่ก็จะมีคา่ ใช้ จ่ายบางประเภทที่ต้องรับผิดชอบเองด้ วย เช่น ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าอุปกรณ์การสอน หรือ ค่าทัศนศึกษา เป็ นต้ น
และมีการกาหนดโรงเรี ยนที่สามารถเข้ าศึกษาได้ ตามพื ้นที่ที่อาศัยอยู่
◆

โรงเรี ยนประถม
ชื่อโรงเรี ยน

ที่อยู่

เบอร์ ตดิ ต่อ

ทสึจอิ รุ ะ
ชิโมะทะคะทสึ
อาสึมะ
โออิวาตะ
มานาเบะ
ทสึวะ
อาระคาวะโอคิ
นาคะมูระ
ทสึจิอรุ ะที่ 2
คามิโอทสึฮิกะชิ
คามิโอทสึนิชิ
คันดาทสึ
มิกิโมมิ
ทสึวะมินามิ
โอ๊ ตโตะ
สุกะยะ

Ootemachi 13-32

029-822-2325

Shimotakatsu 4-2-9

029-821-1100

Naka 455

029-841-0565

Ooiwata 2066-1

029-821-0247

Manabe 4-3-1

029-821-0752

Namiki 5-4826-1

029-831-1510

Arakawaokihigashi3-24-3

029-841-0049

Nakamuraminami 5-29-5

029-841-0168

Fujisaki 2-1-41

029-821-0205

Okijukumachi 2489

029-828-1018

Tenomachi 3651

029-828-1016

Nakakandatsumachi 4

029-831-5999

Migimomi 1728-3

029-842-2501

Hitana 3090

029-823-8251

Ottominami 2-1-1

029-843-2008

Sugenoyamachi 1464-8

029-831-8331

Fujisawa 3057

029-862-3505

Takaoka 1367

029-862-3506

Hongou 301

029-862-3504

Kandatsuchuuou 2-1-18

029-831-2103

มหาวิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรระยะสันซึ
้ คบุ ะ

Manabe 6-6-9

029-826-5146

ฟุจิซาวะ
โทริ เดะ

ทสึจิอรุ ะเซย์โบะ

Oomachi 9-6

029-823-1460

ยามะโนะโช

8.การศึกษา
◆ ชมรมหลังเลิกเรี ยน

◆ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น

ชื่อโรงเรี ยน

ที่อยู่

เบอร์ ตดิ ต่อ

ทสึจิอรุ ะที่ 1
ทสึจิอรุ ะที่ 2

Bunkyouchou 3-8

029-821-3679

Higashimanabemachi 21-7

029-821-0808

ทสึจิอรุ ะที่ 3
ทสึจิอรุ ะที่ 4

Nakamuraminami1-25-15

029-841-0200

Nakatakatsu 3-10-4

029-821-0297

ทสึจิอรุ ะที่ 5
ทสึจิอรุ ะที่ 6

Tenomachi 3218-1

029-828-1021

Migimomi 428

029-842-7751

ทสึวะ
นิอิฮาริ

Nakanuki 1222-2

029-831-0866

Fujisawa 913

029-862-3503

◆ แนะนาการศึกษาในโรงเรี ยน

กรณีเป็ นผู้ที่ลงทะเบียนผู้อยูอ่ าศัยในเขตซึจอิ รุ ะและมีความประสงค์จะเข้ าโรงเรี ย
นประถมของรัฐ หรื อ โรงเรี ยนมัธยมต้ นของรัฐ
ดาเนินเรื่ องเข้ าเรี ยนได้ ที่สมาคมครูผ้ ปู กครองโดยนา Residence card
(ไซริวการ์ ด) ไปด้ วย
และในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินเรื่ องได้ ทนั เวลาที่กาหนดเนื่องจากเหตุผลต่างๆ
แต่เปิ ดให้ สง่ เอกสารขอเข้ าเรี ยนได้ ตลอด
และในครอบครับที่มีเด็กซึ่งมีกาหนดจบการศึกษาจากโรงเรี ยนประถมศึกษาของรัฐ
สามารถยื่นเอกสารขอเข้ าเรี ยนไปที่โรงเรี ยนมัธยมต้ นผ่านทางโรงเรี ยนประถมที่
กาลังศึกษาอยูไ่ ด้
◆ ระบบช่ วยเหลือการเข้ าศึกษา

โรงเรี ยนประถม หรื อ โรงเรี ยนมัธยมต้ นของรัฐ ไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยบางอย่างเช่น
ค่าเทอม หรื อ ค่าหนังสือเรี ยน แต่ก็มภี าระในค่าใช้ จา่ ยบางประเภทด้ วยเช่นกัน
อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอุปกรณ์การสอน หรื อ ค่าทัศนศึกษา
ในครอบครัวที่มีปัญหาด้ านเศรษฐกิจไม่สามารถชาระค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นในการศึ
กษาได้ จะมีระบบเพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่สามารถเข้ ารับความช่วยเหลือได้ คือ
ครอบครับที่มคี ณ
ุ สมบัติตรงกับเงื่อนไขต่างๆด้ านล่าง
และได้ รับการอนุมตั จิ ากสมาคมครูผ้ ปู กครอง
①. ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือในการดารงชีพเนื่องจากอาชีพที่ไม่
มัน่ คงของผู้ปกครอง
②. ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือในการดารงชีพเนื่องจากการเป็ นพ่อ
แม่เลี ้ยงเดี่ยว
③. ครอบครัวที่หยุดชัว่ คราวหรื อยกเลิก รับความช่วยเหลือในการใช้ ชีวิต
กรณีที่ประสงค์ขอเข้ ารับความช่วยเหลือ
กรุณายื่นเรื่ องที่โรงเรี ยนโดยนาเอกสารที่แสดงให้ เห็นรายได้ ในปี ที่ผ่านมาไปแสดง
ด้ วย
◆ การสนับสนุนการเรี ยนภาษาญี่ปน
ุ่

แผนกการศึกษาตลอดชีวิต ☎สายใน5114
ที่เขตทสึจิอรุ ะให้ การสนับสนุนการเรี ยนภาษาญี่ปนแก่
ุ่ เด็กนักเรี ยนชาวต่างชา
ติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ซึง่ ได้ รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครในพื ้นที่ เช่น
การสนับสนุนเด็กนักเรี ยนภายในห้ องเรี ยนภาษาญี่ปนในโรงเรี
ุ่
ยนประถมหรื อโ
รงเรี ยนมัธยมต้ น จะมีการสอนทวนซ ้าในเรื่ องต่างๆอย่างเช่น
คาศัพท์ภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อขนบธรรมเนียมความเป็ นอยู่ของญี่ปนุ่
และยังให้ การสอนภาษาญี่ปนโดยใช้
ุ่
อปุ กรณ์การสอนทุกชนิดเพื่อเสริ มสร้ างทั
ศนคติหรื อความสามารถที่จาเป็ นในการใช้ ชีวิตได้ อย่างมีความหวังและความ
ฝั นในประเทศญี่ปนุ่

แผนกการศึกษาตลอดชีวติ ☎สายใน5163
มีการวางแผนเพื่อการเติบโตที่แข็งแรงของเด็กๆโดยสร้ างพื ้นที่ในการใช้ ชีวิตห
รื อการเล่นหลังเลิกเรี ยน
มีกลุม่ เป้าหมายเป็ นเด็กนักเรี ยนประถมหรื อเด็กทีพ่ ่อแม่ไม่สามารถเลี ้ยงดูได้ เ
นื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น ผู้ปกครองที่ทางานช่วงกลางวัน เป็ นต้ น
เงื่อนไขในกรณีที่มีความประสงค์เข้ าร่ วมชมรม
ให้ ตดิ ต่อสอบถามที่ชมรมเพื่อเด็กที่ประสงค์เข้ าร่วมทุกชมรมหรื อผู้รับผิดชอบ
ดูแลเยาวชนในแผนกการศึกษาชัว่ ชีวิต

● โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเด็กผู้ที่จะมีอายุ 15 ปี เต็มภายในวันที่ 1
เมษายนในปี นั ้น และจาเป็ นที่จะต้ องจบการศึกษาที่โรงเรี ยนมัธยมต้ นของญี่ปนุ่
หรื อ คาดว่าจะจบการศึกษา หรื อ จบหลักสูตรมัธยมต้ นที่ต่างประเทศ
มัธยมปลายไม่อยูใ่ นการศึกษาภาคบังคับ
แต่ที่ประเทศญี่ปนมี
ุ่ ผ้ ทู ี่เรี ยนต่อในมัธยมปลายมากกว่า 90%
เพื่อการเข้ าศึกษาต่อจาเป็ นต้ องเข้ าสอบคัดเลือกเข้ าโรงเรี ยน
แต่มีการจัดตั ้งโรงเรี ยนขอบเขตพิเศษเพื่อชาวต่างชาติ
หรื อจัดตั ้งระบบแนะนาเข้ าโรงเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมปลายมีทั ้งโรงเรี ยนราชการและโรงเรี ยนเอกชน
มีการแบ่งหลักสูตรตามเนื ้อหาในชัว่ โมงเรี ยนโดยแบ่งเป็ น หลักสูตรปกติ,
หลักสูตรเฉพาะทาง(หลักสูตรเทคนิค, หลักสูตรพาณิชย์,หลักสูตรงานเรื อน
เป็ นต้ น) และ หลักสูตรผสมผสาน
อีกทั ้งจะแบ่งภาคการเรี ยนตามเวลาที่เข้ าเรียนได้ แก่ ภาคเต็มเวลา(กลางวัน),
ภาคกาหนดเวลา(กลางวัน,กลางคืน) และ ภาคการศึกษาทางไกล

●

โรงเรียนมัธยมปลายเฉพาะทาง โรงเรียนเทคนิคพิเศษ โรงเรียนประเภทต่ างๆ

นอกจากโรงเรี ยนมัธยมปลายแล้ ว
ยังสามารถเลือกโรงเรี ยนประเภทอื่นๆที่เข้ าหลักสูตรเพื่อเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทา
งอย่าง
โรงเรี ยนมัธยมปลายเฉพาะทางหรื อหลักสูตรการสอนโดยอาชีพที่นามาใช้ จริง,
โรงเรี ยนเทคนิคพิเศษที่เข้ าเรี ยนเทคนิคเฉพาะทาง เช่น การตัดเย็บ, การบัญชี,
การคานวณด้ วยลูกคิด, การซ่อมบารุงจักรยานยนต์, การอาหาร, โภชนาการ,
พยาบาล, เสริมสวย, ภาษาอังกฤษ, อุตสาหกรรม เป็ นต้ น

● มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระยะสัน
้
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระยะสั ้น คือ
โรงเรี ยนเพื่อผู้ที่มีความสามารถในการเรี ยนเทียบเท่าหรือมากกว่าการจบการศึก
ษามัธยมปลาย สามารถเรี ยนต่อในมหาวิทยาได้ ซึง่ มีทั ้งมหาวิทยาลัยของรัฐ,
มหาวิทยาลัยโดยราชการ และมหาวิทยาลัยเอกชน
จาเป็ นต้ องเข้ ารับการสอบเลือก
ผู้ที่มคี ณ
ุ สมบัติในการเข้ าสอบคือผู้ที่มคี ณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
〔คุณสมบัตผิ ้ ูมีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัย〕
①. ผู้ที่จบการศึกษามัธยมปลายในญี่ปนหรื
ุ่ อต่างประเทศ
②. ผู้ที่สอบผ่านในการสอบจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
③. ผู้ที่ถือคุณสมบัตติ า่ งๆ เช่น IB Diploma และจะอายุครบ 18 ปี

ภายในวันที่ 1 เมษายนในปี ที่เข้ าศึกษา
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8.การศึกษา
（2）การศึกษาชั่วชีวิต
เราได้ วางแผนอย่างจริ งจังโดยตังเป
้ ้ าหมาย
“สร้ างเมืองที่จะดูแลให้ ความเป็ นอยู่ทสี่ มบูรณ์” มีการจัดหาอุปกรณ์ สถานที่
สาหรับสนับสนุนโอกาสในการเรี ยนรู้ อย่างเสรี ไม่ว่าใคร ที่ไหน เมื่อไหร่
เพื่อส่งเสริ มการใช้ ชีวิตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพตลอดชีวิต และ
มีการเปิ ดห้ องเรี ยนหรื อหลักสูตรอันหลากหลายอย่าง
งานอดิเรกหรื อวัฒนธรรม เป็ นต้ น เพื่อผู้ที่ “อยากจะเรี ยนรู้ ไปตลอดชีวิต” หรื อ
“อยากจะมีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้น”

● สมาคมวัฒนธรรม

แผนกวัฒนธรรม

☎สายใน5119

กลุม่ บุคคลหลากหลายได้ จดั กิจกรรมโดยตังเป
้ ้ าหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมข
องกลุม่ วัฒนธรรมทุกประเภทหรื อเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมพลเมือง
โดยมีหลายประเภท เช่น ชิกิน, ชงชา, จัดดอกไม้ , บัลเลต์, หมากล้ อม, โชงิ,
วรรณคดี, ละครภาพยนตร์ , วรรณกรรม, ดนตรี ญี่ปน,
ุ่ ดนตรี , ศิลปะ,
ดนตรี พื ้นบ้ าน ระบาพื ้นบ้ าน, ออเคสตร้ า, ประเพณีพื ้นบ้ าน, ละครโน,
ดนตรี ในงานเทศกาล เป็ นต้ น
หากมีความประสงค์เข้ าร่ วมกลุม่ วัฒนธรรมใดๆก็ตาม
กรุ ณาติดต่อที่แผนกวัฒนธรรม

● หอประชุมของเขต(ศูนย์ กลางชุมชน)

แผนกการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ☎สายใน5114
แผนกกิจกรรมพลเมือง ☎สายใน2456
สามารถเข้ าใช้ เป็ นฐานที่ตงกิ
ั ้ จกรรมชุมชนหรื อกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ของพื ้
นที่, สถานที่เพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนหรื อรวมกลุม่ ของคนในพื ้นที่
◆ เนือ้ หากิจกรรมสาคัญ
①. เปิ ดสอนหลักสูตรทุกประเภท： เช่น หลักสูตรต่อเนื่อง หรื อ

หลักสูตรวัฒนธรรม, หลักสูตรสุขภาพ, หลักสูตรเพื่องานอดิเรก
②. สนับสนุนกิจกรรมเรี ยนรู้ จากการใช้ ชีวิต：จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมกลุม่ หรื อกิจกรรมชมรม, กิจกรรมการเรี ยนรู้ในชีวิตของพื ้นที่
③. ผลักดันกิจกรรมชุมชน：สนับสนุนกิจกรรมในพื ้นที่เช่น คณะกรรมการ
หรื อดาเนินงานเทศกาลของหอประชุมเขต
◆ เวลาเปิ ดหอประชุม
9.00～17.00 น.

※ หรื อเปิ ดให้ บริ การถึง 22.00 กรณีเปิ ดใช้ ในเวลากลางคืน
◆ วันหยุดหอประชุม

วันจันทร์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันหยุดปี ใหม่, วันทาความสะอาดประจา
※สามารถติดต่อเข้ าใช้ สาหรับกลุม่ ได้ ในวันจันทร์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์
◆ การยื่นขออนุญาตใช้

ติดต่อขออนุญาตชัว่ คราวผ่านโทรศัพท์หรื ออินเตอร์ เน็ต
และขอเข้ าใช้ จริ งได้ ที่ประชาสัมพันธ์ในหอประชุมทุกๆแห่ง
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◆ หอประชุมในท้ องที่

ชื่อหอประชุม
หอประชุมของพื ้นที่อิจจู
หอประชุมของพื ้นที่นิจู
หอประชุมของพื ้นที่ซนั จู
หอประชุมของพื ้นที่ยงจู

ที่อยู่

เบอร์ ตดิ ต่อ

Ootemachi 13-9

029-821-0104

Kidamari 1675

029-824-3588

Nakamura-Minami4-8-14

029-843-1233

Kokubuchou 11-5

029-824-9330

หอประชุมของพื ้นที่คามิโอทสึ Tenomachi 3252

029-828-1008

หอประชุมของพื ้นที่โลคุจู

Karasuyama 2-2346-1

029-842-3585

Namiki 5-4824-1

029-832-1667

Fujisawa 982

029-862-2673

หอประชุมทสึวะ
หอประชุมพื ้นที่นิอิฮาริ

● หอสมุดประจาเขต

หอสมุด ☎029-822-3389
◆ เวลาเปิ ดหอสมุด

หอสมุดหลัก: วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 9.30-19.00 น.
วันเสาร์ ・วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น.
หอสมุดย่อย：เวลา 9.30-17.00 น.
◆ วันหยุดหอสมุด

หอสมุดหลัก：วันจันทร์ , วันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
หอสมุดย่อย：วันจันทร์ (กรณีที่เป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันถัดมาก็จะเป็ นวันหยุดหอสมุด), วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,
วันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
※วันสิ ้นปี ・วันปี ใหม่, วันหยุดดูแลหอสมุด
◆ การยืมหนังสือในหอสมุด

จาเป็ นต้ องใช้ บตั รอนุญาตใช้ บริ การและสาหรับผู้ที่เข้ าใช้ เป็ นครัง้ แรก
กรุ ณานาหลักฐานแสดงตัว เช่น Residence card (ไซริ วการ์ ด) ไปด้ วย
◆ บริ การจองหนังสือ

สามารถจองหนังสือผ่านโทรศัพท์หรื อโฮมเพจของหอสมุด
※นาหลักฐานแสดงตัว เช่น Residence card (ไซริ วการ์ ด) ไปด้ วย
ผู้ที่มีอายุนกั เรี ยนมัธยมต้ นขึ ้นไป
เมื่อลงทะเบียนแล้ วจะได้ รับพาสเวิร์ดในโฮมเพจไว้ ใช้ สาหรับการจองหนังสื
อ
◆ บริ การจัดหาหนังสือ

บริ การเพื่อขอยืมหนังสือจากหอสมุดอื่นหรื อจัดซื ้อหนังสือที่ไม่มีอยู่ในหอสมุด
◆ บริ การถ่ ายเอกสาร

สามารถถ่ายเอกสารหนังสือที่อยู่ในห้ องสมุดภายในขอบเขตตามกฎหมายลิขสิทธิ์
กาหนด(มีคา่ ใช้ บริ การ)
◆ บริ การกระจายดนตรี

จะได้ รับรหัสพาสเวิร์ดเพื่อเข้ าใช้ ฐานข้ อมูลดนตรี ได้
◆ บริ การเพื่อเด็กและเยาวชน

มอบหนังสือภาพหลังอ่านให้ ฟังในกิจกรรมให้ คาปรึกษาการเลี ้ยงดูเด็กเมื่ออา
ยุ 10 เดือน ที่ศนู ย์สขุ ภาพ

8.การศึกษา
● สนามเบสบอลในสวนสาธารณะคันดาซึ

◆ หอสมุดของเขต

ชื่อหอสมุด
หอสมุดหลัก
หอสมุดที่พื ้นที่ซงั จู
หอสมุดคันดาทสึ
หอสมุดทสึวะ
หอสมุดนิอิฮาริ

ที่อยู่
Bunkyouchou 9-2

เบอร์ ตดิ ต่อ
029-822-3389

Nakamura-Minami4-8-14 029-843-8434

สานักงานดูแลสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ ☎029-821-1648
◆ที่อยู…
่ Kitakandatsumachi 3

Kandatsumachi682-54

029-833-1296

◆สิ่งอานวยความสะดวก…สนามเบสบอล 2 สนาม (มีไฟสาหรับกลางคืน)

Namiki 5-4824-1

029-830-1091

● ลานกว้ างออกกาลังกายในสวนสาธารณะนาคะนุคิ

Fujisawa 982

029-896-6465

（3）กีฬา・ สันทนาการ
เพื่อจะรักษาสุขภาพที่ดีของพลเมืองทุกคน
ทางเขตได้ จดั เตรี ยมอุปกรณ์และสถานที่สาหรับกีฬาทุกประเภทและการสันท
นาการ ซึง่ สามารถเข้ าใช้ ได้ อย่างปลอดภัยและเพลิดเพลิน

● หอประชุมและโรงยิมคาสุมิกะอุระ(โรงยิมซุยโก)
องค์กรอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม ☎029-823-4811
◆ที่อยู…
่ Ooiwata 1051 (ภายในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสุมิกะอุระ)
◆สิ่งอานวยความสะดวก…ห้ องยิมใหญ่,ห้ องยิมเล็ก,ห้ องประชุม เป็ นต้ น

● ลานกว้ างเพื่องานเทศกาล・ลานกว้ างเพื่อหลายจุดประสงค์
องค์กรอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม☎029-823-4811

สานักงานดูแลสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ ☎029-821-1648
◆ที่อยู…
่ Higashinakanukimachi 3
◆สิ่งอานวยความสะดวก…ลานกว้ างเพื่อออกกาลังกายเอนกประสงค์

● ลานกว้ างออกกาลังกายในเขตมิกิโมมิ
สานักงานดูแลสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ ☎029-821-1648
◆ที่อยู…
่ Migimomi 1601-3
◆สิ่งอานวยความสะดวก…สนามเบสบอล 1 สนาม, สนามฟุตบอล 1 สนาม

● ลานกว้ างออกกาลังกายในเขตนันบุ
สานักงานดูแลสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ ☎029-821-1648
◆ที่อยู…
่ Otto 1129-5
◆สิ่งอานวยความสะดวก…สนามเบสบอล 1 สนาม(สาหรับเด็ก 2 สนาม) หรื อ

◆ที่อยู…
่ Ooiwata 1051（ภายในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสุมิกะอุระ）

สนามฟุตบอล 1 สนาม (สาหรับเด็ก 2 สนาม)

◆สิ่งอานวยความสะดวก…สนามฟุตบอล 1 สนาม,สนามซอฟบอล 2 สนาม,

●คอร์ ทเทนนิสในสวนสาธารณะโอ๊ ะโตะลานกีฬาสาหรับครอบครัว

ลานซูโม่

● สระว่ ายนา้ ซุยโก

สระว่ายน ้าซุยโก ☎029-824-6432
◆ที่อยู…
่ Ooiwata 601（ภายในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสุมิกะอุระ）
◆สิ่งอานวยความสะดวก…สระว่ายน ้าน ้าวน,สระว่ายน ้าเด็ก,สระว่ายน ้าหลายวัต
ถุประสงค์, สระว่ายน ้ามีสไลด์เดอร์

● คอร์ ทเทนนิสในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสุมิกะอุระ

คอร์ ทเทนนิส ☎029-824-0880
◆ที่อยู…
่ Ooiwata 543（ภายในสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสุมิกะอุระ）
◆สิ่งอานวยความสะดวก…คอร์ ทหญ้ าปลอม 9 คอร์ ท, คอร์ ทซ้ อม 2 คอร์ ท,
สนามหญ้ าปลอมสาหรับกีฬา croquet

● สวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ
สานักงานดูแลสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ ☎029-821-1648

หอประชุมในเขตซันจู ☎029-843-1233
◆ที่อยู…
่ Oroshimachi 1-1-11
◆สิ่งอานวยความสะดวก…สนามเทนนิส 3 คอร์ ท (คอร์ ทสาหรับทุกสภาพอากาศ)

● ลานกว้ างออกกาลังกายของพลเมือง
สานักงานดูแลสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ ☎029-821-1648
◆ที่อยู…
่ Sanoko 260
◆สิ่งอานวยความสะดวก…สนามเบสบอล 2 สนาม,ลานกว้ างเอนกประสงค์,
ลานกว้ างเสรี ,สนามสาหรับกีฬาcroquet 6 สนาม

● ลานกว้ างออกกาลังกายพลเมืองเขตคิดะมาริ
สานักงานดูแลสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ ☎029-821-1648
◆ที่อยู…
่ Kidamarihigashidai 1-167
◆สิ่งอานวยความสะดวก…ลานกว้ างเอนกประสงค์

◆ที่อยู…
่ Kawaguchi 2-12-75
◆สิ่งอานวยความสะดวก…สนามเบสบอล,สนามกีฬาและลูว่ ิ่ง,คอร์ ทเทนนิส
（คอร์ ทดิน 6 คอร์ ท,คอร์ ทสาหรับทุกสภาพอากาศ 2 คอร์ ท）,สนามเล็ก
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8.การศึกษา
-

●Budokan

สวนสาธารณะเพื่อเด็กคันดาซึที่ 3

Nakakandatsumachi

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กมุโคได

Ottominami 3-6

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กอินาริ

Ottominami 2-17

สวนในเขตเมือง

◆ที่อยู…
่ Bunkyouchou 10-16

สวนสาธารณะเพื่อเด็กชิโมะโนะอุจิ

Ottominami 1-11

สวนในเขตเมือง

◆สิ่งอานวยความสะดวก…

สวนสาธารณะคันบายาชิฮิกาชิ

Kohoku 2-3

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะคันบายาชินิชิ

Kohoku 1-3

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะมุชิคาเคะฮิกาชิ

Mushikake

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะมุชิคาเคะจูโอ

Mushikake

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะมุชิคาเคะทาเทะโนะ

Mushikake

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะนางะคุนิฮิงะชิ

Nagakunihigashimachi

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะมาริยามะชินมาจิ

Migimomi

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะคะระสุยามะฮิงะชิ

Karasuyama 2

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะคะระสุยามะนิชิ

Karasuyama 2

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะคะระสุยามะมินามิ

Karasuyama 2

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะคะระสุยามะคิตะ

Karasuyama 2

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะโอ๊ ะโตะลานกีฬาสาหรั
บครอบครัว

Oroshimachi 1-12

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กนิชิเนะนิชิที่ 1

Nishinenishi 1-8

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กโอโระชิมาจิที่ 1

Oroshimachi 1-4

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กโอโระชิมาจิที่ 2

Oroshimachi 2-10

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กฮิงะชิซึวะ

Higashitsuwa 6

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะทามุระโอคิจคุ ุ

Ootsuno 7-4

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะคิดะมะริจโู อ

Kidamarihigashidai 1-8

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะคาสุมิ

Kidamarihigashidai 5-27

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเคะยาคิ

Kidamarihigashidai 2-9

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะมิยะวะคิ

Kidamarihigashidai 3-5

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะคาเสะ

Ootsuno 8-20

สวนในเขตเมือง
สวนในเขตเมือง

Budokan ☎029-822-8730

สนามยิงธนู,สนามกีฬายูโด(2สนาม),สนามกีฬาเคนโด(2สนาม)

● สวนสาธารณะออกกาลังกายนิอิฮาริ

แผนกสนับสนุนกีฬา ☎สายใน5125
◆ที่อยู…
่ Fujisawa 801-1
◆สิ่งอานวยความสะดวก…สนามอเนกประสงค์(สนามฟุตบอล 1 สนาม หรื อ
สนามซอฟต์บอล 2 สนาม), คอร์ ทเทนนิส 4 คอร์ ท, สนามเบสบอล
(สาหรับผู้ใหญ่ 1 สนาม หรื อ สาหรับเด็ก 3 สนาม)

● ศูนย์ ฝึกกีฬานิอิฮาริ

แผนกสนับสนุนกีฬา ☎สายใน5125
◆ที่อยู…
่ Fujisawa 990
◆สิ่งอานวยความสะดวก… สนามวอลเล่ ย์ บ อล 2 สนาม หรื อ
สนามบาสเก็ ต บอล 1 สนาม หรื อ สนามแบดมิ น ตัน 6 สนาม

● สนามกีฬาฮงโกว
หอประชุมเขตนิอิฮาริ ☎029-862-2673
◆ที่อยู…
่ Hongoubangai 1
◆สิ่งอานวยความสะดวก…สนามเบสบอล 1 สนาม

（4）สวนสาธารณะทสึจิอุระ
แผนกดูแลถนนในเมืองและสวนสาธารณะ ☎สายใน2423

สวนสาธารณะมิโดริ

Ootsuno 5-9

สวนสาธารณะที่นามาใช้ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนของพลเมืองพร้ อมไปกับใช้ เป็ นที่กนไ
ั้

สวนสาธารณะมุราซาคิงะโอกะ

Murasakigaoka

สวนละแวกบ้ าน

ฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ ต่อเนื่องหรื อที่หลบภัยในเวลาเกิดภัยพิบตั ิ

สวนสาธารณะออกกาลังกาย
ฮิตานะเขตซึจิอรุ ะ

Hitana

สวนออกกาลังกา
ย

สวนสาธารณะทาคิตะฮิงะชิ

Takita 2

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะทาคิตะนิชิ

Takita 1

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะจิโดริงะอิเคะ

Komatsu 3-21

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะอิโมะเระบิ

Nagakunidai

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะมิซุโตะมิโดริโนะซาโตะ

Fujisaki 2-7

สวนละแวกบ้ าน

สวนสาธารณะอาสะฮิโทวเงะเทนโบ

Ono

สวนทัศนียภาพ

สวนสาธารณะทะโดะเบะโนซง

Tadobe

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะนาไงโนซง

Nagai

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กโอวบะทาเคะ

Oobatake

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กฟุจิซาวะ

Fujisawa

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะฟุรุซาโตะโนะโมริ

Fujisawa・Takaoka

พื ้นที่สีเขียวโมริยามะ

Mariyamashinden

พื ้นที่สเี ขียวในเมือง

สวนสาธารณะซึรุนมุ ะ

Sugenoyamachi

สวนเกษตรกรรม

◆ สวนสาธารณะในเขตทสึจิอุระ

ชื่อสวนสาธารณะ
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ที่อยู่

ประเภท

สวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ

Kawaguchi 2-12

สวนออกกาลังกาย

สวนสาธารณะคิโจว

Chuou 1-13

สวนละแวกบ้ าน

สวนสาธารณะคันดาซึ

Kitakandatsumachi

สวนสาธารณะนาคานุคิ

Higashinakanukimachi

สวนละแวกบ้ าน

สวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสุมิกะอุระ

Ooiwata

สวนเบ็ดเตล็ด

สวนสาธารณะโอ๊ ตโตะนุมะ

Nakamuranishine

สวนเบ็ดเตล็ด

สวนสาธารณะโอ๊ ตโตะมินามิ

Ottominami 2-6

สวนละแวกบ้ าน

สวนสาธารณะเพื่อเด็กมิกิโมมิ

Migimomi

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กมานาเบะ

Higashimanabemachi
16

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กคันดาซึที่ 1

Nakakandatsumachi

สวนในเขตเมือง

สวนสาธารณะเพื่อเด็กคันดาซึที่ 2

Nakakandatsumachi

สวนในเขตเมือง

สวนในท้ องที่

สวนในท้ องที่

9.ภาษี
（1）เกี่ยวกับภาษี
● ภาษีของญี่ปน
ุ่
ตามภูมภิ าคหรื อทุกแห่งในประเทศ
จะมีการก่อสร้ างและบริหารในหลายอย่างเพื่อให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยได้ ใช้ ชีวติ อย่างสะดว
กสบายและปลอดภัย เช่น บริหารงานตารวจ,ดับเพลิง และการเก็บขยะ หรื อ
สร้ างโรงเรี ยน, ถนนหนทาง, ระบบประปาบนพื ้นและใต้ พื ้นดิน เป็ นต้ น
ภาษี คือ
เงินที่ถกู จัดเก็บเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยอันจาเป็ นในกิจการต่างๆที่กล่าวไว้ เบื ้องต้ น
ภาษี ของญี่ปนมี
ุ่ ทั ้งภาษี ภมู ภิ าคที่จดั รวบรวมไปเพื่อเขตหรื อจังหวัด
และภาษี ประเทศที่จดั รวบรวมไปเพื่อประเทศ
และจะจัดเก็บภาษีเงินได้ และภาษีที่อยูอ่ าศัย(ภาษี เขต/จังหวัดที่อาศัย)ตามรายไ
ด้ สทุ ธิ การจัดเก็บภาษี ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
หากเป็ นกรณีที่ครอบครองที่ดินหรื ออาคาร
จะเสียภาษี อสังหาริมทรัพย์/ภาษีผงั เมืองด้ วย
และกรณีที่ครอบครองรถยนต์จะเสียภาษี รถยนต์เล็กหรือภาษี รถยนต์ตามจานวน
ไอเสียที่ปล่อยออกมา นอกจากนี ้ยังมีภาษี บหุ รี่ หรื อภาษีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
จะจัดเก็บเป็ นภาษี อปุ โภคบริโภคเมื่อเข้ ารับบริการหรื อซื ้อสินค้ าต่างๆ
ผู้ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปนุ่
จะต้ องจ่ายภาษี เช่นเดียวกับชาวญี่ปนุ่ ถึงแม้ จะเป็ นชาวต่างชาติกต็ าม

（2）ภาษีประเทศ

สรรพากรเขตทสึจอิ ุระ

☎029-822-1100

● ภาษีรายได้
จะจัดเก็บภาษีตามรายได้ ในปี นั ้นตั ้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม
ผู้ที่มีรายได้ จากการทางานในบริษัท
จะถูกหักภาษีออกจากรายได้ ทกุ เดือนจึงไม่ต้องทาเรื่ องเสียภาษี
แต่ทว่า ผู้ที่ไม่ถกู หักภาษี ออกจากรายได้ หรื อ ผู้ที่มีรายได้ ตั ้งแต่ 2 แห่งขึ ้นไป หรื อ
ผู้ที่มีรายได้ จากช่องทางอื่นนอกจากเงินเดือน
จะต้ องดาเนินเรื่ องยืน่ เสียภาษีจากรายได้ ในปี ก่อนหน้ าที่กรมสรรพากรตั ้งแต่วนั ที่
16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคมของทุกปี และทาการชาระภาษี

（3）ภาษีภูมิภาค
● ภาษีจังหวัด/ภาษีเขต

แผนกจัดเก็บภาษี ☎สายใน2232
จัดเก็บภาษี กบั ผู้ที่มีรายได้ ในปี ก่อนหน้ า
หลังย้ ายเข้ ามาพานักที่ประเทศญี่ปนเกิ
ุ่ น 1 ปี ไม่ว่าสัญชาติใดก็ตาม
และอาศัยในเขตทสึจิอรุ ะ ณ วันที่ 1 มกราคม
รายได้ ในปี ก่อนหน้ าจะถูกหักภาษี โดยแบ่งจ่ายเป็ นจานวน 12 เดือน
ตามยอดรายได้ สทุ ธิตงแต่
ั ้ มถิ นุ ายนปี ถัดไป ถึงพฤษภาคมใน 2 ปี ถัดไป
ผู้ที่อาศัยในเขตทสึจิอรุ ะในวันที่ 1 มกราคมในปี นัน้ หรื อ
ผู้ที่ย้ายออกจากเขตทสึจิอรุ ะ จะต้ องเสียภาษี ที่เขตทสึจิอรุ ะ
ผู้ที่ไม่ถกู หักภาษี ออกจากเงินเดือน
จะได้ รับใบเรี ยกเก็บภาษี และใบแจ้ งภาษี ในเดือนมิถนุ ายน
จ่ายได้ ตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ เป็ นต้ น
ผู้ที่ไม่ถกู หักภาษี ออกจากเงินเดือน

จะได้ รับใบเรี ยกเก็บภาษี และใบแจ้ งภาษี ในเดือนมิถนุ ายน
จ่ายได้ ตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ เป็ นต้ น
สามารถทาเรื่ องจ่ายภาษี โดยอัตโนมัตจิ ากบัญชีตา่ งๆ เช่น บัญชีธนาคาร
ช่วงเวลาที่ต้องจ่ายภาษี คือ เดือนมิถนุ ายน, เดือนสิงหาคม, เดือนตุลาคม
และ เดือนมกราคมในปี ถัดมา เป็ นจานวนทังหมด
้
4 ครัง้

● ภาษีรถยนต์
สานักงานภาษีจังหวัดในเขตทสึจิอุระ ☎029-822-7176
ผู้ที่ครอบครองรถยนต์ตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน จนถึงปั จจุบนั จะถูกเรี ยกเก็บภาษี
ใบเรี ยกเก็บภาษี และใบแจ้ งภาษีจะถูกส่งจากสานักงานภาษีจงั หวัดในเดือนพฤษ
ภาคม จ่ายได้ ที่สถานที่ต่างๆเช่น ธนาคาร ร้ านสะดวกซื ้อ เป็ นต้ น
ในการเข้ าตรวจสภาพรถยนต์จาเป็ นต้ องใช้ หลักฐานการจ่ายภาษี (สาหรับตรวจส
ภาพต่อเนื่อง) กรุณาเก็บหลักฐานให้ ดี
ยอดเก็บภาษี จะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่างๆเช่น ประเภทของรถยนต์ หรื อ
จานวนไอเสียที่ปล่อยออกมา เวลาเสียภาษีคือ พฤษภาคม (ปี ละ 1 ครัง้ )

● ภาษีรถยนต์ ขนาดเล็ก

แผนกจัดเก็บภาษี ☎สายใน2493
ผู้ที่ครอบครองรถยนต์ตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงปั จจุบนั
ซึ่งเป็ นรถยนต์ที่อยูใ่ นเงื่อนไขต่างๆ เช่น รถยนต์ขนาดเล็ก
(ปล่อยไอเสียต่ากว่า660cc) หรื อ รถจักรยานยนต์ (รถจักรยานที่ตดิ มอเตอร์ หรื อ
จักรยานยนต์ 2 ล้ อ) ในเดือนพฤษภาคม จะได้ รับใบเรี ยกเก็บภาษี และใบแจ้ งภาษี
จ่ายภาษี ได้ ที่สถานที่ต่างๆ เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ เป็ นต้ น
และในการเข้ าตรวจสภาพรถยนต์เล็กจาเป็ นต้ องใช้ หลักฐานการจ่ายภาษี (สาหรับ
ตรวจสภาพต่อเนื่อง) กรุณาเก็บหลักฐานให้ ดี
ยอดเก็บภาษี จะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่างๆเช่น ประเภทของรถยนต์ หรื อ
จานวนไอเสียที่ปล่อยออกมา เวลาเสียภาษีคือ พฤษภาคม (ปี ละ 1 ครัง้ )
※ยานพาหนะ เช่น รถยนต์, รถยนต์ขนาดเล็ก หรื อ มอเตอร์ ไซค์ เป็ นต้ น
เมื่อมอบให้ ผ้ อู ื่น หรื อ ยกเลิกใช้ ต้ องเข้ าดาเนินการตามที่กาหนดไว้
หากไม่เข้ าดาเนินการจะถือว่ายังคงเป็ นเจ้ าของยานพาหนะนั ้นๆ
และจะถูกเรี ยกเก็บภาษีต่อไป
◆ สถานที่ดาเนินการ เช่ น การลงทะเบียน หรื อ การยกเลิกใช้
ประเภทรถยนต์
รถจักรยานยนต์
(ต่ากว่า125cc)
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กเฉ
พาะทาง
(ใช้ ในการเกษตร,อื่นๆ)
รถยนต์ขนาดเล็ก
(ต่ากว่า 660cc)
รถยนต์ปกติ,รถยนต์ขนาดเล็
กที่มี 2 ล้ อ (มากกว่า
125cc)

สถานที่ดาเนินการ

แผนกจัดเก็บภาษี สานักงานเขตทสึจิอรุ ะ
Yamatochou 9-1
☎ 029-826-1111（สายใน 2493）

สานักงานย่อยเขตทสึจิอรุ ะกลุม่ ร่วมมือตรวจสภาพร
ถยนต์ขนาดเล็ก
Oroshimachi 2-2-8
☎ 029-843-3535

สานักงานลงทะเบียนตรวจสภาพรถยนต์
เขตทสึจิอรุ ะ ในกรมขนส่งย่อยอิบารากิ
Oroshimachi 2-1-3
☎050-5540-2018
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9.ภาษี
◆ การแจกจ่ ายสัญลักษณ์ รถจักรยานยนต์

● กรณีออกจากประเทศ

ในการลงทะเบียนใหม่จาเป็ นต้ องใช้ เอกสาร คือ หลักฐานการซื ้อขาย
สาหรับผู้ได้ รับมอบพาหนะจะต้ องใช้ เอกสารแสดงหลักฐานการโอนพาหนะ
ในการย้ ายเข้ าจาเป็ นต้ องใช้ หลักฐานการมอบป้ายทะเบียนรถหรื อหลักฐานรั
บแจ้ งการยกเลิกใช้ รถ

กรณีที่ออกจากประเทศแต่ยงั ค้ างจ่ายภาษี
มีวิธีการชาระโดยให้ กาหนดผู้แทนเสียภาษี โดยจะดาเนินเรื่ องทังหมดอั
้
นเกี่ยว
กับการจ่ายภาษี (รับเอกสารต่างๆ, ชาระภาษี หรื อรับเงินคืน เป็ นต้ น)
แทนตัวจริ ง หรื อ วิธีการชาระโดยจ่ายภาษี ตามที่คาดการณ์
(คานวณยอดภาษี ที่ชาระก่อนที่จะได้ รับใบแจ้ งชาระภาษี
และทาการจ่ายภาษี ก่อนออกนอกประเทศ) หรื อ
วิธีการชาระโดยจ่ายเต็มจานวน

◆ รถจักรยานยนต์ เก่ า

กรุ ณาถอดป้ายทะเบียน
และดาเนินการโดยนาตราประทับและหลักฐานการได้ รับมอบป้ายทะเบียน

● ภาษีอสังหาริมทรัพย์

แผนกจัดเก็บภาษี ☎สายใน2228、2337
จะมีการเรี ยกจัดเก็บภาษี อสังหาริ มทรัพย์จากผู้ที่ถือครองที่ดนิ , ที่พกั อาศัย,
สินทรัพย์ที่คดิ ค่าเสื่อมราคา(สินทรัพย์ในธุรกิจ) ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคมจนถึงปั จจุบนั
ยอดภาษี ที่ต้องชาระจะคานวณโดยคูณอัตราค่าภาษี (1.4%)
เข้ ากับฐานภาษี ที่ได้ จากการประเมิน
ในเดือนเมษายน จะได้ รับใบเรี ยกเก็บภาษี และใบแจ้ งภาษี
จ่ายภาษี ได้ ตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์ หรื อ ร้ านสะดวกซื ้อ
เป็ นต้ น และ สามารถทาเรื่ องจ่ายภาษี โดยอัตโนมัตจิ ากบัญชีตา่ งๆเช่น
บัญชีธนาคาร
ช่วงเวลาที่ต้องจ่ายภาษี คือ เดือนเมษายน, เดือนกรกฎาคม, เดือนธันวาคม
และ เดือนกุมภาพันธ์ในปี ถัดไป เป็ นจานวน 4 ครัง้

● หลักฐานอันเกี่ยวข้ องกับภาษี

แผนกจัดเก็บภาษี ☎สายใน2493
ในการดาเนินเรื่ องต่างๆในบางครัง้ จาเป็ นต้ องใช้ เอกสารเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานแสดง
การชาระภาษีหรื อหลักฐานแสดงรายได้ เช่น กรณีที่เปลี่ยนใหม่,แก้ ไขวีซา่ ,
กรณีที่ฝากเด็กที่สถานรับเลี ้ยงเด็ก,
กรณีที่ยื่นการขอเข้ าอยูใ่ นที่อยูอ่ าศัยโดยรัฐบาล,
กรณีเข้ ารับความช่วยเหลือทุกประเภท เป็ นต้ น
ผู้ที่จาเป็ นต้ องการออกเอกสารหลักฐาน
กรุณาเข้ ายืน่ คาร้ องที่แผนกจัดเก็บภาษี โดยนาเอกสารที่สามารถแสดงตนได้ ไปด้ ว
ย
※ ใบแสดงรายได้ และการชาระภาษี (เก็นเซนโจชูเฮียว)
เป็ นเอกสารที่ออกโดยที่ทางาน เช่น บริษัท กรุณายื่นคาร้ องที่ทางาน

● ภาษีผังเมือง

แผนกจัดเก็บภาษี ☎สายใน2228、2337
จะมีการเรี ยกเก็บภาษี ผงั เมืองกับผู้ที่ครอบครอง
ที่ดนิ หรื อที่พกั อาศัยในพื ้นที่ที่ทาให้ เป็ นเมือง
ยอดภาษี ที่ต้องชาระจะคานวณโดยคูณอัตราค่าภาษี (0.3%)
เข้ ากับฐานภาษี ที่ได้ จากการประเมิน
จะเรี ยกชาระภาษี พร้ อมกับภาษี อสังหาริ มทรัพย์
โดยจะจ่ายโดยใช้ ใบเรี ยกเก็บภาษี เดียวกัน

● สถานที่และวิธีจ่ายภาษี

แผนกจัดเก็บภาษี ☎สายใน2230
สามารถจ่ายภาษีได้ ที่ ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่เขตสานักงานเขต,
สถาบันความร่วมมือทางการเงิน, สหกรณ์เพื่อการเกษตร,
สถาบันการเงินเพื่อแรงงาน, ร้ านสะดวกซื ้อ, สานักงานเขต
(สานักงานเขตย่อย/สานักงานเขตชัว่ คราว) และ
สามารถทาเรื่ องจ่ายภาษี โดยอัตโนมัติจากบัญชี ได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย
นอกจากนี ้สามารถจ่ายภาษี รถยนต์ขนาดเล็กได้ ด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์ เน็ต

● กรณีท่ ีชาระภาษีล่าช้ า
ภาษี ทกุ ประเภทจะกาหนดเวลาชาระเอาไว้
กรณีที่ไม่จ่ายภายในเวลาที่กาหนดอาจมีการเรี ยกปรับค่าทวงเงินหรื อปรับค่า
ชาระล่าช้ า นอกจากนี ้ กรณีที่ถกู ทวงแล้ วไม่จ่ายภาษี อีก อาจจะถูกยึดทรัพย์
36

เช่น หักเงินเดือนหรื อบังคับให้ ขายทรัพย์สนิ

ประเภท

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าที่ภาษีพลเมือง
แผนกจัดเก็บภาษี ☎ สายใน 2493 ※ สิ่งที่ต้องนาติดตัวไป
หลักฐานการลงทะเบียนที่พกั อาศัย/ที่ดิน ●หลักฐานยืนยันตัวตน
☆
เช่น ไซริวการ์ ด (Residence
หลักฐานการประเมินที่พกั อาศัย/ที่ดิน☆ card),ใบขับขี่,
หลักฐานการชาระภาษีที่พกั อาศัย/ที่ดิน☆ ใบประกันสุขภาพพลเมือง) แต่ทว่า
หลักฐานการครอบครองอสังหาริ มทรัพย์
กรณีที่ขอเข้ าตรวจเอกสาร เช่น
☆
หลักฐานที่อยูเ่ พื่อการพาณิชย์,
หลักฐานแสดงการครอบครองที่
หลักฐานการลงทะเบียนที่พกั อาศัย/ที่ดิน,
เพื่อการพาณิชย์☆
แผนที่
หลักฐานการชาระภาษี พลเมือง/
ไม่จาเป็ นต้ องใช้ หลักฐานยืนยันตัวตน
หลักฐานการละเว้ นจ่ายภาษี ☆
หลักฐานภาษีพลเมืองและรายได้ สทุ ธิ☆

●

กรณีที่ผ้ ทู ี่ทาเรื่องยืน่ ขอไม่ใช่ตวั จริงหรื อค
รอบครับที่อาศัยอยูด่ ้ วยกัน
จาเป็ นจะต้ องใช้ ใบมอบอานาจ/หลักฐาน
แผนกจัดเก็บภาษี ☎สายใน 2228 、 การเลือกตัวแทน
2337
(แต่ทว่าเอกสารหลักฐานการประเมินที่พั
หลักฐานแสดงที่พกั เพื่อการอยู่อาศัย
กอาศัย/ที่ดินหรื อหลักฐานการชาระภาษี
หลักฐานแสดงสภาพอาคารในปั จจุบนั
ที่พกั อาศัย/ที่ดินจาเป็ นต้ องใช้ ใบมอบอา
หลักฐานแสดงความเสือ่ มของอาคาร
นาจ/หลักฐานการเลือกตัวแทนถึงแม้ จะเ
การตรวจเอกสาร เช่น
สมุดบันทึกการชาระภาษีอสังหาริ มทรัพย์แ ป็ นครอบครัวที่อาศัยอยูด่ ้ วยกันก็ตาม)
หลักฐานการชาระภาษี☆
ใบแจ้ งยอดประเมินอสังหาริ มทรัพย์
เจ้ าหน้ าที่ที่ดิน/เจ้ าหน้ าที่ที่พกั อาศัย

ละแผนที่

เอกสารที่มีเครื่ องหมาย ☆ คือ เอกสารที่ออกได้ ที่แผนกพลเมือง

10.รถจักรยาน・รถจักรยานยนต์
แผนกความปลอดภัยในชีวิต ☎สายใน2298
（1）การขับขี่รถยนต์ ・รถจักรยานยนต์
ที่ญี่ปนุ่ รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์เดินรถทางซ้ าย
และคนเดินถนนเดินทางขวา
ถนนในประเทศญี่ปนมี
ุ่ รถยนต์และคนเดินถนนจานวนมาก
นอกจากนี ้ถนนยังแคบอีกด้ วย
เป็ นเหตุให้ มีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุทางจราจรได้ มาก
ควรร่ วมกันระวังป้องกันไม่ให้ เกิดอุบตั เิ หตุทางจราจรโดยเคารพกฎจราจรทังผู
้ ้
ขับขี่และคนเดินถนน

● เรื่องที่ควรระวังในการขับขี่
อาจมีกรณีที่ใบอนุญาตขับขี่ถกู ยกเลิกหรื อถูกระงับชัว่ คราว
หากก่ออุบตั เิ หตุทางจราจรหรื อละเมิดกฎจราจร
และยังมีบทลงโทษที่รุนแรงสาหรับการเมาแล้ วขับ
อีกทังไม่
้ เพียงแต่ผ้ ขู บั ขี่เท่านัน้
ผู้ที่โดยสารมาในรถด้ วยหรื อผู้ที่สนับสนุนให้ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความ
ผิดเช่นกัน ในกรณีที่จะดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรขับรถ หรื อ
กรณีที่ขบั รถเพื่อออกไปดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ควรใช้ บริ การผู้ขบั รถแทน

（2）กรณีครอบครองรถยนต์ /จักรยานยนต์

● ใบอนุญาตขับขี่

กรุณาแจ้ งเมื่อมีการดาเนินการใดๆ เช่น การซื ้อรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์,

ในเวลาขับขี่รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ในประเทศญี่ปนุ่
จาเป็ นต้ องได้ รับการอนุญาตให้ ขบั ขี่
ถึงแม้ จะมีใบอนุญาตขับขี่ที่ได้ มาจากประเทศของตนก็ไม่สามารถใช้ เพื่อขับขี่ใ
นประเทศญี่ปนได้
ุ่
จาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนใหม่เป็ นใบขับขี่นานาชาติแล้ วนามาที่ญี่ปนุ่ หรื อ
เปลี่ยนใหม่เป็ นใบขับขี่ของประเทศญี่ปนุ่

การโอนให้ ผ้ อู ื่น, การยกเลิกการใช้ หรื อ การเปลี่ยนที่อยู่ เป็ นต้ น

◆ ใบอนุญาตขับขี่นานาชาติ

และจะต้ องพกใบตรวจสภาพรถไปด้ วยในเวลาขับขี่

หากมีใบอนุญาตขับขี่นานาชาติที่ออกตามอนุสญ
ั ญาเจนีวาสามารถขับขี่ในป
ระเทศญี่ปนได้
ุ่ แต่ทว่าระยะเวลาที่สามารถขับขี่ในญี่ปนได้
ุ่ คือภายใน 1
ปี ที่ออกบัตรหรื อวันที่เข้ าประเทศ (อย่างใดอย่างหนึง่ ที่สนที
ั ้ ่สดุ )
และไม่สามารถขับขี่ได้ หากเข้ าประเทศญี่ปนุ่ เกิน 1
ปี ขึ ้นไปถึงแม้ จะยังมีในระยะเวลาที่สามารถใช้ ใบขับขี่นานาชาติได้
หากต้ องการขับขี่ในประเทศญี่ปนต่
ุ่ อ จาเป็ นต้ องมีใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปนุ่
และกรุณาระวังเนื่องจากมีหลายกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ในประเทศญี่ปนได้
ุ่ จา
กการใช้ ใบอนุญาตขับขี่นานาชาติซงึ่ เพิง่ ได้ มาใหม่ภายใน3เดือนช่วงออกจาก
ประเทศ
 ใบขับขี่นานาชาติของประเทศต่างๆซึง่ ไม่เข้ าร่ วมอนุสญ
ั ญาเจนีวา เช่น
ประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย หรื อ
ประเทศบราซิล เป็ นต้ น ไม่สามารถขับขี่ในประเทศญี่ปนได้
ุ่
◆ การเปลี่ยนใหม่ เป็ นใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น

กรณีที่ถือใบอนุญาตขับขี่ของต่างชาติซงึ่ ไม่ใช่ใบอนุญาตขับขี่นานาชาติมาที่
ญี่ปนุ่ สามารถเปลี่ยนเป็ นใบขับขี่ของญี่ปนุ่ เพื่อขับขี่ภายในประเทศได้
และในการเปลี่ยนใบขับขี่มีเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น
ใบขับขี่ของต่างชาติที่ถืออยู่ยงั อยู่ในระยะเวลาที่ใช้ ได้
จะต้ องมีหลักฐานที่แสดงการเข้ าพานักในประเทศที่ออกใบขับขี่เกิน 3
เดือนขึ ้นไปหลังจากได้ รับใบขับขี่แล้ ว เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ จะมีการพิสจู น์ คุณสมบัตทิ ี่เหมาะสม หรื อ
การพิสจู น์ความรู้ หรื อความสามารถที่จาเป็ นในการขับขี่
เมื่อสอบผ่านแล้ วจะได้ รับใบขับขี่ของญี่ปนุ่
กรณีที่จะขอรับใบขับขี่ในกฎหมายเดียวกับคนญี่ปนุ่
 การไปโรงเรี ยนสอนขับรถยนต์เพื่อรับใบอนุญาตถือเป็ นเรื่ องปกติ
ใช้ ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 เดือน มีคา่ ใช้ จ่ายประมาณ 3 – 4
แสนเยน อนึง่ ในการเข้ าเรี ยนและการสอบจัดทาเป็ นภาษาญี่ปนุ่

โดยเฉพาะเมือ่ มีการโอนให้ ผ้ อู ื่น จาเป็ นต้ องดาเนินเรื่ องเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียน
หากไม่ทาเรื่ องเปลี่ยน
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นอาจจะถูกใส่ความให้ เป็ นผู้รับผิดชอบได้
และรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มากกว่า 250cc ขึ ้นไป
จะต้ องเข้ าตรวจสภาพรถโดยประเทศตามช่วงเวลาที่กาหนด
กรณีที่ซื ้อรถยนต์ใหม่ จะต้ องเข้ าตรวจสภาพรรถครัง้ แรกในปี ที่ 3
และเข้ าตรวจสภาพทุกๆ 2 ปี จากนั ้น นอกจากนี ้ การลงทะเบียนรถจักรยานยนต์
จะต้ องมีการจัดหาที่จอดรถและจาเป็ นจะต้ องได้ รับหลักฐานการมีที่จอดรถซึ่งออ
กโดยกรมตารวจ

（3）ประกันรถยนต์
●

ประกันที่บังคับให้ เข้ าร่ วม
(ประกันที่จะรั บผิดชอบชดเชยความเสียหายของรถยนต์ )
ประกันที่รถยนต์(รวมถึงรถจักรยานยนต์หรื อรถจักรยานที่ติดมอเตอร์ )
ต้ องเข้ าร่วมในทุกๆคันตามที่กฏหมายกาหนด

●

ประกันที่ไม่ บังคับให้ เข้ าร่ วม
ประกันประเภทนี ้จะแตกต่างจากประกันที่บงั คับให้ เข้ าร่วม(ประกันที่จะรั
บผิดชอบชดเชยความเสียหายของรถยนต์)ตามกฎหมาย
ประกันชนิดนี ้สามารถเลือกที่จะเข้ าร่วมหรื อไม่ก็ได้
ทั ้งนี ้ประกันที่บงั คับให้ เข้ าร่วมมีข้อจากัดในการชดใช้ ความเสียหาย
ดังนั ้นหากเป็ นอุบตั ิเหตุที่ทาให้ คนบาดเจ็บหรื อเสียชีวติ จะชดเชยได้ ไม่เพีย
งพอ
หากเข้ าร่วมประกันที่ไม่บงั คับเอาไว้ กอ่ น
บริษัทประกันจะเป็ นผู้ดาเนินการแทนในเรื่ องการชดเชยค่าเสียหายหรื อเจ
รจากับคู่กรณีให้ ในเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุจึงวางใจได้
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11.เดินทางปลอดภัย
แผนกควำมปลอดภัยในชีวิต ☎สำยใน2298
（1）กฎจราจรและมารยาท

ชื่อที่จอดรถ

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

หน้ าประตูทางออกตะวันออกของสถานีทสึจิอรุ ะ ที่ 1

Ariakechou 2

029-826-4911

หน้ าประตูทางออกตะวันออกของสถานีทสึจิอรุ ะ ที่ 2

Ariakechou 2

029-826-4911

หน้ าประตูทางออกตะวันออกของสถานีทสึจิอรุ ะ ที่ 3

Ariakechou 2

029-826-4911

หน้ าประตูทางออกตะวันออกของสถานีทสึจิอรุ ะ ที่ 4

Ariakechou 2

029-826-4911

หน้ าประตูทางออกตะวันตกของสถานีทสึจิอรุ ะ ที่ 1

Yamatochou 2

029-826-7979

หน้ าประตูทางออกตะวันตกของสถานีทสึจิอรุ ะ ที่ 2

Kawaguchi 1-4

029-826-7979

ใต้ ดินประตูทางออกตะวันตกของสถานีทสึจิอรุ ะ

Yamatochou 9

029-826-7979

หน้ าประตูทางออกตะวันตกของสถานีคนั ดาทสึ

Kandatsuchuou
1-1

029-833-0355

○ ต้ องพกใบขับขี่ตลอดเมือ่ ขับรถ

หน้ าประตูทางออกตะวันตกของสถานีอาระคาวะโอคิ

Nakaarakawaoki
chou 28

○ ห้ ามใช้ โทรศัพท์มือถือขณะขับรถยนต์

หน้ าประตูทางออกตะวันออกของสถานีอาระคาวะโอคิ ที่ 1

Arakawaokihiga
shi 3-8

หน้ าประตูทางออกตะวันออกของสถานีอาระคาวะโอคิ ที่ 2

Arakawaokihiga
shi3-9

ที่ประเทศญี่ปนุ่ ให้ ความสาคัญกับผู้เดินเท้ าก่อน
รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์จะเดินรถทางซ้ าย และคนเดินถนนเดินทางขวา
ในการเดินรถต้ องเคารพสัญญาณไฟหรื อป้ายสัญญานการจราจร

●

รถยนต์ /รถจักรยานยนต์

○ เวลาขับรถยนต์ต้องคาดเข็ดขัด

ในเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อก
และหากเด็กที่อายุไม่ถงึ 6 ปี โดยสารไปในรถด้ วย
ผู้ใหญ่มีหน้ าที่คาดเข็มขัดสาหรับเด็กให้
○ ห้ ามให้ ขบั ขี่เมื่อดื่มแอลกอฮอล์แม้ ดื่มเป็ นจานวนน้ อยก็ตาม

○ ต้ องเบี่ยงเข้ าข้ างทางให้ รถฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล หรือ รถดับเพลิง

ไปก่อน

●

รถจักรยาน

○ รถจักรยาน ต้ องวิง่ ทางซ้ ายของถนนเป็ นหลัก แต่ในกรณีที่เลี่ยงไม่ได้

เพื่อความปลอดภัย รถจักรยานสามารถใช้ ทางเท้ าได้
○ ทางเท้ าที่มีป้ายสัญลักษณ์ “อนุญาตให้ รถจักรยานผ่านได้ ” นั ้น

รถจักรยานสามารถผ่านได้
○ ห้ ามขี่จกั รยานหลังดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์
○ ห้ ามไม่ให้ ขี่จกั รยานขณะใช้ มือถือ, กางร่ม หรื อ ซ้ อนสองคน
○ การขี่จกั รยานในเวลากลางคืนต้ องเปิ ดไฟหน้ าตลอด

● คนเดินถนน
○ ถนนที่มที างเท้ าสามารถใช้ ได้

และถนนที่ไม่มีทางเท้ าสามารถสัญจรได้ โดยเดินชิดทางขวามือ
○ การข้ ามถนนบนที่ที่ไม่มีทางม้ าลายนั ้นอันตรายมาก

ขอให้ ข้ามโดยใช้ ทางม้ าลาย
○ ถึงแม้ สญ
ั ญาณข้ ามถนนจะเป็ นสีเขียวก็ตาม

มีโอกาสที่รถที่เลี ้ยวซ้ าย/ขวาอาจจะพุ่งเข้ ามาที่ทางแยกได้ ดงั นั ้นตอนที่ข้า
มถนนไม่ควรลืมดูซ้ายขวาให้ ดีกอ่ นข้ าม
○ ไม่ควรข้ ามตัดถนนหรื อไม่เคารพสัญญาณไฟแดง

ซึ่งเป็ นการกระทาที่อนั ตรายมาก
○ หากต้ องออกไปข้ างนอกในเวลากลางคืน

ควรใส่เสื ้อผ้ าที่มสี ีสว่างหรื อสิง่ ที่สะท้ อนแสงได้ ดีติดตัว

● ที่จอดรถจักรยาน
มีที่จอดรถจักรยาน(มีค่าใช้ จา่ ย)และที่จอดรถจักรยานชัว่ คราว(ไม่มคี ่าใช้ จา่ ย)ที่ส
ามารถใช้ ได้ ในเวลาต่างๆ เช่น เวลาไปทางาน, เวลาไปโรงเรี ยน หรื อ ไปซื ้อของ
เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ก็เพื่อรักษาสภาพการจราจรบริเวณรอบๆสถานี
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◆ ที่จอดรถจักรยานและที่จอดรถจักรยานชั่วคราว

（2）อุบัตเิ หตุทางจราจร
● กรณีท่ เี กิดอุบัตเิ หตุทางจราจร
①. กรณีมีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บให้ ช่วยเหลือเท่าที่ทาได้ และโทรเรี ยกรถพยาบาล

ที่เบอร์ ☎119
②. แจ้ งอุบตั เิ หตุกบั ตารวจที่เบอร์ ☎110
รับคาชี ้แนะจากที่เกิดเหตุและในกรณีที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั เิ หตุ
ซ ้าซ้ อนหรื ออุบตั เิ หตุที่เกิดได้ กีดขวางการจราจร
ให้ เคลื่อนย้ ายไปยังที่ปลอดภัย
③. ไม่ว่าจะเป็ นอุบตั เิ หตุเล็กใหญ่ หากไม่แจ้ งตารวจจะถือเป็ นการ
“ชนแล้ วหนี” ซึง่ มีบทลงโทษหนัก
④. ผู้ที่เข้ าร่ วมประกันให้ ตดิ ต่อไปที่บริ ษัทประกัน

● กรณีท่ ป
ี ระสบอุบัตเิ หตุทางจราจร
①. หากได้ รับบาดเจ็บ

ให้ เคลื่อนย้ ายไปในที่ปลอดภัยและโทรเรี ยกหรื อขอความช่วยเหลือให้ เรี
ยกรถพยาบาลได้ ที่เบอร์ ☎119
②. โทรแจ้ งตารวจที่เบอร์ ☎110 และรับคาแนะนาจากที่เกิดเหตุ
③. ในกรณีที่เป็ นผู้เข้ าร่ วมประกันให้ ตดิ ต่อไปที่บริ ษัทประกัน
④. ให้ ตรวจสอบชื่อ,เบอร์ โทรศัพท์,เลขทีใ่ บขับขี่,ป้ายทะเบียนรถของคูก่ รณี
ไว้ ก่อนที่ตารวจและบริษัทประกันจะมาถึงที่เกิดเหตุ
⑤. หากได้ รับการกระแทกตามร่ างกายไม่ว่าเล็กน้ อยเพียงใด
ให้ เข้ าตรวจร่ างกายที่โรงพยาบาล

11.เดินทางปลอดภัย
（3）องค์ กรความร่ วมมืออุบัติเหตุของพลเมือง
องค์กรความร่วมมืออุบตั เิ หตุของพลเมือง คือ
ระบบที่จ่ายค่าทาขวัญให้ ตามวันที่เข้ ารักษาตัวจริ ง
ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางจราจร
◆ ผู้ท่ สี ามารถเข้ าร่ วม
ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตทสึจิอรุ ะ (ผู้ที่ลงบันทึกในสมุดบันทึกฐานผู้อยู่อาศัย)
◆ ช่ วงเวลาในการเข้ าร่ วม
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 มีนาคม ในปี ถัดมา
(กรณีขอเข้ าร่วมกลางคันจะนับตั ้งแต่วนั ถัดมาจากที่ยนื่ สมัคร ถึง วันที่ 31
มีนาคม)
◆ ค่ าสมัครเป็ นสมาชิก(รายปี )
ผู้ใหญ่…900 เยน, เด็กต่ากว่ามัธยมต้ น…500 เยน
(ในกรณีที่เข้ าร่วมตั ้งแต่วนั ที่ 30 กันยายน ผู้ใหญ่…450
เยน,เด็กต่ากว่ามัธยมต้ น…250 เยน)
◆ การยื่นคาขอเข้ าร่ วม
ยื่นเรื่ องขอเข้ าร่วมพร้ อมค่าสมาชิกได้ ที่สานักงานเขต, สานักงานเขตย่อย
และสานักงานเขตชัว่ คราว
◆ อุบัตเิ หตุจราจรที่เข้ าข่ าย
 กรณีที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุบนถนน เช่น
การชนหรื อล้ มคว่าขณะขับขี่ยานพาหนะที่กาหนดในตามกฎหมายจราจ
ร เป็ นต้ น
 กรณีที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุจากการชนหรื อถูกตัว เช่น
ถูกรถไฟชนบนทางข้ ามทางรถไฟ เป็ นต้ น
◆ ระยะเวลาในการอ้ างสิทธิ์
ภายในระยะเวลา 2 ปี
เริ่มนับตั ้งแต่วนั ถัดมาจากวันที่ได้ รับความเสียหายจากอุบตั เิ หตุทางจราจร
◆ ค่ าทาขวัญ
ระดับ
ประเภทความเสียหาย
จานวนเงิน
１

เสียชีวิต

２

บาดเจ็บและเข้ ารักษาตัวเกินกว่า 181 วันขึ ้นไป

300,000 เยน

３

บาดเจ็บและเข้ ารักษาตัวเกินกว่า 151 วันขึ ้นไป

250,000 เยน

４

200,000 เยน

９

บาดเจ็บและเข้ ารักษาตัวเกินกว่า 121 วันขึ ้นไป
บาดเจ็บและเข้ ารักษาตัวเกินกว่า 91
วันขึ ้นไป
บาดเจ็บและเข้ ารักษาตัวเกินกว่า 61
วันขึ ้นไป
บาดเจ็บและเข้ ารักษาตัวเกินกว่า 41
วันขึ ้นไป
บาดเจ็บและเข้ ารักษาตัวเกินกว่า 21
วันขึ ้นไป
บาดเจ็บและเข้ ารักษาตัวเกินกว่า 8 วันขึ ้นไป

10

บาดเจ็บและเข้ ารักษาตัวเกินกว่า 3 วันขึ ้นไป

20,000 เยน

５
６
７
８

（4）ป้ายสัญลักษณ์ จราจรที่สาคัญ

ห้ ามผ่าน

ห้ ามยานพาหนะผ่าน

ห้ ามยานพาหนะเข้ า

ห้ ามผ่านนอกจากที่กาหนด

ห้ ามกลับรถ

ห้ ามเบีย่ งขวาเนื่อง
จากมีรถแซง

ห้ ามหยุดรถ

ห้ ามจอด

จากัดความเร็ วสูงสุด

ผ่านได้ เฉพาะรถยนต์

ผ่านได้ เฉพาะคนเดิน
และจักรยาน

ผ่านได้ เฉพาะคนเดิน

สัญจรทางเดียว

แบ่งสัญจรตามทิศทางที่กาหน
ด

อนุญาตจอดรถ

ชะลอความเร็ว

หยุดรถ

ทางม้ าลาย

ทางรถไฟผ่าน

ลดเลนถนน

ข้ างหน้ ามีทางแยกตัว T

1,000,000 เยน

150,000 เยน
100,000 เยน
80,000 เยน
60,000 เยน
30,000 เยน

◆ ค่ าทาขวัญกรณีพกิ าร

สมาชิกที่ได้ รับเงินทาขวัญแล้ วแต่ยงั คงเหลืออาการบาดเจ็บอยูใ่ นระดับที่หนึง่
หรื อ ระดับที่สอง
ตามตารางระดับอาการบาดเจ็บของผู้ได้ รับความเสียหายทางร่างกาย
จะได้ รับเงิน 500,000 เยน
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12. โรงพยาบาลที่บริ การภาษาต่ างชาติ
◆ โรงพยาบาล / คลินกิ

ชื่อสถาบันการแพทย์
จักษุแพทย์ อุทสึกิ

แผนกการรักษา
แผนกจักษุ

Fujisaki 1-16-14
☎029-823-4160

แผนกลาไส้ และกระเพาะ
อุราระ

ภาษา
ภาษา
อังกฤษ

แผนกลาไส้ และกระเพาะ

ภาษา
อังกฤษ

แผนกอายุรกรรม

ภาษา
อังกฤษ

แผนกอายุรกรรม,แผนกกุมารเวช
,แผนกหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

ภาษา
อังกฤษ

แผนกกุมารเวช

ภาษา
อังกฤษ

แผนกอายุรกรรม

ภาษา
อังกฤษ

Ooiwata 2472
☎029-835-0014

คลินิกโอทสึคะ
Kandatsuchuuou
3-9-1
☎029-832-7555

คลินิกเด็กโอทสึโนะ
Ootsuno 8-2-18
☎029-828-2580

คลินิกตรวจสุขภาพคะระสุ
ยามะ
Karasuyama
2-530-386
☎029-843-0331

โรงพยาบาลหูคอจมูก

แผนกหูคอจมูก

ภาษา
อังกฤษ

แผนกประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา
อังกฤษ

Naka 1087
☎029-841-1148

ภาษา
อังกฤษ

ภาษาฝรั่งเศส
1. ภาษาเ

เลือดหัวใจมีบริ การเฉพา
ะภาษาอังกฤษ
คลินิกบาบัดโรคทางจิ
ต ทสึคบุ ะ

กาหลี
แผนกจิตเวชศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

โรงพยาบาลทัว่ ไป
เคียวโดทสึจิอรุ ะ

แผนกอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป,

ภาษาอังกฤษ

Ootsuno 4-1-1

แผนกระบบทางเดินอาหาร,

☎029-830-3711

แผนกระบบทางเดินหายใจ,

Minatomachi 1-7-15

☎029-826-3883

แผนกหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ,

แผนกระบบไต,
แผนกต่อมไร้ ท่อวิทยา,แผนกข้
อต่อและเนื ้อเยือ่ เกี่ยวพัน,แผน
กจิตเวชศาสตร์ ,
แผนกกุมารเวช,
แผนกศัลยกรรมทางเดินอาหาร,แ
ผนกศัลยศาสตร์ ทรวงอก

แผนกประสาทศัลยศาสตร์ ,แผนก
แผนกศัลยกรรมพลาสติก,ศัลย
กรรมหน้ าอก,
แผนกศัลยกรรมเด็ก,

แผนกสูตินรี เวช
แผนกกุมารเวช,แผนกอายุรกรรม

Yamatochou 9-2
Urara 2-306

ภาษา
อังกฤษ
ภาษา
อังกฤษ

แผนกทางเดินปั สสาวะ,
แผนกสูตินรี เวช,แผนกจักษุ,แผน
กหูคอจมูก,แผนกศัลยกรรมหัวแล
ะคอ,แผนกศัลยกรรมทันตกรรม,แ
ผนกวิสญ
ั ญี,

☎029-825-3121

☎029-841-0154

รกรรมและยาสมุนไพร,แผนก
หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

กศัลยกรรมระบบทางเดินหายใจ,

☎029-821-0154

Arakawaokinishi 2-12-2

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

ศัลยกรรมกระดูก,แผนกผิวหนัง,

Sakuramachi 4-13-20

คลินิกทาคาโนะ

แผนกอายุรกรรม,
แผนกประสาทวิทยาแผนกอายุ

,แผนกศัลยกรรมหลอดเลือดแผน

แผนกแผนกหัวใจและหลอดเ
ลือดหัวใจบริ การภาษาจีน
แต่ทว่า
ภาษาต่างชาติมีให้ บริ การเฉพ
าะผู้ป่วยนอกเท่านั ้น

แผนกกุมารเวชโซเมะยะ

※แผนกหัวใจและหลอด

ภาษา

แผนกทารกก่อนกาหนด,

แผนกอายุรกรรม,
แผนกหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ,
แผนกระบบทางเดินหายใจ,
Shimotakatsu 2-7-14
แผนกศัลยกรรม,
☎029-822-5050
แผนกศัลยกรรมกระดูก,แผนกสู
※
ตินรี เวช,
แผนกอายุรกรรมบริ การภาษา แผนกกุมารเวช,
ฝรั่งเศส,
แผนกจักษุ
ศูนย์การแพทย์คาสุมกิ ะอุระ
ในระบบโรงพยาบาลของรัฐ

คลินิกฝากครรภ์ชิบาตะ

☎029-822-8201

แผนกการรักษา

แผนกโลหิตวิทยา,

Oomachi 7-19
☎029-821-0222

โรงพยาบาลเคนนัน

คลินิกทาคะยาสุ
Tatsutamachi 1-22

Yamatochou 9-2
Urara 2-203
☎029-825-4477

คลินิกอายุรกรรมโออิชิ

ชื่อสถาบันการแพทย์

แผนกอายุรกรรม,แผนกกุมารเวช
,แผนกระบบทางเดินอาหาร

ภาษา
อังกฤษ

คลินิกอาการปวด,แผนกดูแลแ
ละผ่อนคลาย,แผนกเวชศาสตร์ ก
ายและจิต,แผนกฉุกเฉิน,แผนกไอ
ซีย,ู แผนกรังสี,
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แผนกรักษาด้ วยรังสี

12.โรงพยาบาลที่บริการภาษาต่ างชาติ
ชื่อสถาบันการแพทย์
โรงพยาบาลทัว่ ไป
เคียวโดทสึจิอรุ ะ

แผนกการรักษา
แผนกเคมีบาบัด,
แผนกเวชศาสตร์ ป้องกัน,
แผนกพยาธิวิทยา,
แผนกฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
แผนกอายุรกรรม,
แผนกศัลยกรรม,
แผนกศัลยกรรมประสาท
แผนกอายุรกรรม,
แผนกหัวใจและหลอดเลือดหัวใ
จ

ภาษา
ภาษาอังกฤษ

แผนกกุมารเวช

ภาษาอังกฤษ

แผนกอายุรกรรม

ภาษาอังกฤษ

แผนกผิวหนัง

ภาษาอังกฤษ

แผนกอายุรกรรม
แผนกศัลยกรรมพลาสติก

ภาษาอังกฤษ

แผนกอายุรกรรม
แผนกกุมารเวช
แผนกทางเดินปั สสาวะ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

1-13-5

แผนกอายุรกรรม
แผนกกุมารเวช
แผนกรังสีวิทยา

☎029-821-0405
คลินิกหูคอจมูกฮิสะมาทสึ

แผนกหูคอจมูก

ภาษาอังกฤษ

แผนกกุมารเวช

ภาษาอังกฤษ

แผนกอายุรกรรม,
แผนกกุมารเวช

ภาษาอังกฤษ

แผนกอายุรกรรม

ภาษาอังกฤษ

Ootsuno 4-1-1
☎029-830-3711

คลินิกทสึจิอรุ ะจูโอ
Jouhokumachi 6-18
☎029-835-0200

คลินิกทสึจิอรุ ะฮาร์ ท
Sakuramachi1-8-14

อาคาร

ชื่อสถาบันการแพทย์
คลินิกอายุรกรรมยุมิโกะ

แผนกการรักษา
แผนกอายุรกรรม

ภาษา
ภาษาอังกฤษ

Tanaka 3-4-41

☎029-821-1180

ภาษาอังกฤษ

※

แทรกโรงพยาบาลที่เข้ าร่ วมองค์ การแพทย์ เขตทสึจิอุระ

ภาษาอังกฤษ

Kantetsu-Tsuchiura
Ⅱชัน้ 4

☎029-825-6111

คลินิกทสึจิอรุ ะฮิงะชิกจุ ิ
Ariakechou 2-31

อาคาร
Kantetsu-Tsuchiura

ชัน้ 4
☎029-825-7880

คลินิกเบริ รุทสึจิอรุ ะ
Tsuwa4-4022-2

☎029-835-3002

คลินิกผิวหนังทสึรุมาจิ
Arakawaokinishi
1-17-4

☎029-842-3046

คลินิกยูคะงะ
Fujisaki 1-7-25

☎029-821-5748

คลินิกฮางิวาระ
Kandatsuchuou
5-24-25

ภาษาโปรตุเกส

☎029-832-2111

คลินิกฮิสะมาทสึ
Sakuramachi

Chuou 2-4-21

☎029-821-6002

คลินิกเด็กฮิโรตะ
Bunkyouchou
11-3

☎029-827-4150

คลินิกอายุรกรรมมัตสึโ
มโต้
Nakamurahigashi
3-1-20

☎029-843-1211

คลินิกมิยาซาคิ
Fujisawa 964-2

☎029-830-6800
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12.โรงพยาบาลที่บริการภาษาต่ างชาติ
◆

ทันตกรรม

ชื่อสถาบันการแพทย์
คลินิกทันตกรรมอุราระ

ภาษา
ภาษาอังกฤษ

Yamatochou 9-2

Nakaarakawaokimachi 2-6

Urara 2-204

อาคารทวิน 201

☎029-825-4488

☎029-843-4618

คลินิกทันตกรรมคาจิทสึคะ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

☎029-835-3480

Nagakuni 879-6

คลินิกทันตกรรมโมงิ

☎029-824-5117

Manabe 1-11-25

คลินิกทันตกรรมคิคจุ ิ

ภาษาอังกฤษ

อาคารWakoที่ 2

☎029-823-1551

ทันตกรรมคาโมะ

คลินิกทันตกรรมมินาโตะ

ภาษา
ภาษาอังกฤษ

Minatomachi 1-4-19

Yamatochou 2-22

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

☎029-821-0735

Nakatakatsu 1-21-10

ทันตกรรมโยชิดะ

ภาษาอังกฤษ

☎029-822-1661

Oyamada 1-427

ภาษาจีน

คลินิกทันตกรรมโคบายาชิ

ภาษาอังกฤษ

☎029-831-7644

คลินิกทันตกรรมซากุระอิ

ภาษาอังกฤษ

Kidamarihigashidai 3-9-30

☎029-824-2005

ทันตกรรมชิบะ

ภาษาอังกฤษ

Manabe 4-11-2

☎029-821-8772

ทันตกรรมทาคางิ

ภาษาอังกฤษ

Kokubuchou 4-15

☎029-822-3111

คลินิกทันตกรรมชะโซโนะ

ภาษาจีน

Kandatsuchuou 5-4-14

☎029-832-3600

คลินิกทันตกรรมนาไง
Oomachi 4-13

☎029-846-1122

คลินิกทันตกรรมนางะคุนิได

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
ภาษาอังกฤษ

Nagakuni 1052-7

☎029-826-1511

คลินิกทันตกรรมมินามิงะคุเอน

ภาษาอังกฤษ

Nishineminami 3-1-29

ภาษาจีน

☎029-841-0606

☎029-841-4848

※ แทรกโรงพยาบาลที่เข้ าร่ วมองค์ การแพทย์ เขตทสึจิอุระ

Shiratorimachi 1106-180
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ชื่อสถาบันการแพทย์
คลินิกทันตกรรมมิยาตะ

13.ร้ านขายยา/ร้ านจ่ ายยา
ชื่อร้ านขายยา/ร้ านจ่ายยา
ร้ านจ่ายยาอะอินสาขาทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาอาสุคะสาขาทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาแอปเปิ ล้ สาขาคาสุมิงะอุระ
ร้ านจ่ายยาอิออนสาขาทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาสาขาอิมะงะวะทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาหน้ าสถานี สาขาอุราระ 3
ร้ านจ่ายยา SFC สาขาโอทสึโนะฮิลส์
ร้ านจ่ายยาโอคาวะ
ร้ านจ่ายยาโอคุอิ
ร้ านจ่ายยาโอคุอิ
สาขาประตูตะวันออกของสถานี
ร้ านจ่ายยากะคุเอนโจไซ
สาขาอาระคาวะโอคิ
ร้ านจ่ายยาคาราสุมะ
ร้ านจ่ายยาคะริ น สาขาคันดาทสึ
ร้ านจ่ายยาคาวาจิ สาขาทสึจิอรุ ะมินามิ
ร้ านจ่ายยาคาวาจิ สาขามานาเบะ
ร้ านจ่ายยาคันดาทสึจโู อ
โรงพยาบาลคันดาทสึ
ร้ านจ่ายยาคันดาทสึ
ร้ านขายยาสมุนไพรจินโด
ร้ านจ่ายยาคิดะมาริ
ร้ านจ่ายยาเคียววะโจไซ
สาขาย่อยโอทสึโนะ
ร้ านจ่ายยาคุโอล สาขาทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาเกงคิโจไซ สาขาซากุระ
ร้ านจ่ายยาซาคะโมโตะ
ร้ านจ่ายยาซากุราอิ สาขานากะคุนิ
ทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาซากุราอิ สาขาบุงเคียว
ทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาซากุราอิ
สาขามินามิอาระคาวะโอคิ
ร้ านจ่ายยาซากุระ
สาขาหน้ าประตูตะวันตกสถานีทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาชิมาดะ
ร้ านจอยฟูล ฮอนดะอาราคาวะโอคิ
ร้ านจ่ายยาสกาย
ร้ านจ่ายยาสุซุรัน สาขาซากุระงะโอคะ
ร้ านจ่ายยาสุมิเระโจไซ
ร้ านจ่ายยาสุมิเระ
ร้ านจ่ายยาเซนเตอร์
ร้ านจ่ายยาเซนเตอร์ สาขาหลัก
ร้ านจ่ายยาทานากะ
ร้ านจ่ายยาคานากะวะ
ร้ านจ่ายยาทสึรุฮะดรักซ์
สาขาโคมาซึ ทสึจิอรุ ะ
แผนกสูตินรี เวชทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยาทสึจิอรุ ะ สาขาโอมาจิ
คลินิกทสึจิอรุ ะเบริ รุ

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

Okijukumachi2762-3
Ikutachou 2-11
Shimotakatsu 1-21-53
Kamitakatsu 367
Ootsuno 5-1-25
Yamatochou 9-3
Ootsuno 8-2-22
Sakuramachi 2-4-12
Chuou 1-8-16
Minatomachi 1-7-3
อำคำรKojimaชั้น 1
Arakawaoki 422-1

☎029-846-7111

ชื่อร้ านขายยา/ร้ านจ่ายยา
ร้ านจ่ายยาทสึจิอรุ ะมินามิ

Karasuyama 1-476-2
Kandatsuchuou5-25-1
4
Nakatakatsu 3-1-3
Manabeshinmachi
20-20
Kandatsuchuuou3-1419
Kandatsuchuuou
5-11-2
Kandatsuhigashi1-152
Nakamuraminami1-112
Kidamari 1641-1
Ootsuno 8-1-11

☎029-843-7577

Ooiwata 2469-33
Sakuramachi 3-10-16
Arakawaokinishi
2-1-1
Nagakuni1044-1

☎029-835-2090

Bunkyouchou 10-22

☎029-835-2277

Arakawaoki
minamiku 100
Yamatochou 9-2
Urara 2-2F
Komatsu 1-5-2
Kitaarakawaokichou
1-30
Nakatakatsu 1-15-49
Sakuragaokamachi2846
Kandatsuchuou5-4-16
Sakuramachi
3-14-18-102
Jouhokumachi 7-23
Okijukumachi 2695-7
Tanaka 3-1762-2
Nakamura minami
4-4-32
Komatsu 1-4-27

☎029-830-5050

ร้ านจ่ายยาเมกุมิ
ร้ านจ่ายยาโมโมะโซโนะ
ร้ านจ่ายยายัคคุสโตร์ ดรัก
ทสึจิอรุ ะมานาเบะ
ร้ านจ่ายยายามากุจิ
ร้ านจ่ายยายามากุจิ สาขาอุระระ
ร้ านจ่ายยายามากุจิ สาขาโอทสึโนะ
ร้ านจ่ายยายามากุจิ สาขาจูโอ
ร้ านจ่ายยาไรซ์

☎029-824-8642

ร้ านจ่ายยาไรซ์ สาขาทสึจิอรุ ะคิตะ

☎029-822-1560

※ แทรกร้ านขายยา/ร้ านจ่ ายยาที่เข้ าร่ วมองค์ การสมาคมเภสัช
กรรมเขตทสึจิอุระ

Chuuou 1-14-22
Shimotakatsu 1-21-50
Oomachi 7-18
Tsuwa 4-4022-2

☎029-821-0068

☎029-823-2135
☎029-879-8690

ร้ านจ่ายยาทสึโบะวะ

☎029-835-8400
☎029-869-6677
☎029-821-1742

โรงพยาบาลทสึวะ

☎029-828-8801

ร้ านจ่ายยาเทระคาโดะ
ร้ านจ่ายยานันซันโด สาขาโอทสึโนะ
ร้ านจ่ายยานันซันโด
สาขาโอ๊ ตโตะมินามิ
ร้ านจ่ายยานันซันโด สาขาทสึจิอรุ ะคิตะ
ร้ านจ่ายยานันซันโด สาขาทสึจิอรุ ะ
ร้ านจ่ายยานันซันโด
สาขานาคาทาคาทสึ
ร้ านจ่ายยานันซันโด สาขานาคามุระ
ร้ านจ่ายยานุมะโนะ
ร้ านจ่ายยาฮาคุไซ
ร้ านจ่ายยาฮาสุโนะมิ
ร้ านจ่ายยาฟุจิยะ
ร้ านจ่ายยาพลัส

☎029-831-9711

ร้ านจ่ายยาพุรุเช่ โอคุอิ

☎029-831-6408

ร้ านจ่ายยาเฟรนด์

☎029-841-0209

ร้ านจ่ายยาโพะพุริ สาขาอาซาฮิ
ร้ านจ่ายยาโพะพุริ สาขาซาคุระมาจิ
ร้ านจ่ายยาโพะพุริ สาขาจูโอ
ร้ านจ่ายยาโพะพุริ สาขานาคามุระ

☎029-828-2135
☎029-823-8603
☎029-824-3870
☎029-821-9963
☎029-834-2481

☎029-832-8776
☎029-835-3575
☎029-835-8138

☎029-825-1246
☎029-898-9914

☎029-879-8356
☎029-841-0122
☎029-835-7777

☎029-841-2211

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

Nakaarakawaokimachi
5-3
Kandatsuchuuou
1-1-3
Nishinamikimachi
3690
Shimotakatsu 2-6-27
Ootsuno 5-14-1
Ottominami3-110-5

☎029-841-7500

Hitana 3968-8
Kawaguchi 1-5-19
Nakatakatsu 3-11-15

☎029-835-0733

Naka 1085
Fujisawa 964-8
Sakuramachi 4-15-5
Kidamari 1661-2
Migimomi 2626-17
Ooiwata 2472
Tanaka 2-10 ในร้ าน
Food off stocker สาขา
Tanaka
Nakamurahigashi
2-18-1
Sakuramachi 3-6-14
Sakuramachi 3-5-3
Chuuou 2-14-5
Nakamura minami
5-30-2
Jouhokumachi 13-19
Shimosakata 2012-6
Manabe 3-3386

☎029-830-4700

Chuuou 1-7-11
Yamatochou 9-2 Urara 2-1F
Ootsuno 5-14-4
Chuuou 1-12-24
Arakawaokinishi2-1111
Namiki 5-4076-3

☎029-821-2617

☎029-831-0317
☎029-824-3434
☎029-821-6218
☎029-846-0211
☎029-842-2989

☎029-823-4858
☎029-875-9815

☎029-833-4799
☎029-827-2243
☎029-879-7533
☎029-830-4612
☎029-821-3670
☎029-823-8299
☎029-843-1122
☎029-893-3810
☎029-835-3555
☎029-896-6872
☎029-841-5331
☎029-828-5264
☎029-830-6131
☎029-827-0725

☎029-825-5211
☎029-898-9393
☎029-893-3575
☎029-834-2233
☎029-832-1689

☎029-825-3011
☎029-822-5614
☎029-831-1411
☎029-835-2518
☎029-825-3301
☎029-893-2621
☎029-896-3347
☎029-841-5153
☎029-825-5268

☎029-826-0750
☎029-828-7833
☎029-835-3002
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14.ศูนย์ ท่ ป
ี รึกษากรณีท่ เี กิดปั ญหาต่ างๆ
● ศูนย์ ท่ ป
ี รึกษาสาหรับชาวต่ างชาติ

◆ เบอร์ โทรศัพท์ สาหรั บการปรึ กษาเพื่อแรงงานชาวต่ างชาติ

สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจงั หวัดอิบารากิ
ได้ เปิ ดดาเนินการเป็ นศูนย์ที่ปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ
มีการให้ คาปรึกษาเป็ นภาษาต่างประเทศทังหมด
้
9 ภาษาด้ วยกัน
เพื่อชาวต่างชาติทกุ ท่านจะสามารถเข้ าปรึกษาเกี่ยวกับปั ญหาหรื อคาถามใดๆ
ได้ ในภาษาบ้ านเกิดของตน กรุณาเข้ าปรึกษาตามสะดวกโดยวิธีตา่ งๆ เช่น
ผ่านทางโทรศัพท์หรื อเข้ าพบเป็ นตัวบุคคล เป็ นต้ น
การให้ คาปรึกษาไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น
และข้ อมูลทังหมดในการปรึ
้
กษาจะถูกเก็บเป็ นความลับ อีกทัง้
ผู้ที่ต้องการปรึกษาทางกฎหมายกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
ทางศูนย์ได้ จดั กิจกรรมปรึกษากฎหมายกับทนายความโดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเดือ
นละ 2 ครัง้ โดยต้ องสารองที่นงั่ ล่วงหน้ า

บริการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทางาน เช่น ค่าแรง, การเลิกจ้ าง,

◆ เนือ้ หาในการปรึ กษา

เปิ ดให้ คาแนะนาเกี่ยวกับระบบสวัสดิการการรักษาหรื อแนะนาโรงพยาบาลโดยภ

กฎหมาย, วีซา่ , งานอาชีพ, การรักษาพยาบาล, การศึกษา, การแต่งงาน
เป็ นต้ น

าษาต่างชาติ

◆ เวลาทาการ
8.30–17.00 น. (ยกเว้ น 12.00–13.00 น.)

◆ ระบบการปรึ กษา

ผู้ให้ คาปรึกษาเป็ น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาไทย,
ภาษาตากาล็อก, ภาษาสเปน, ภาษาเกาหลี, ภาษาอินโดนีเซีย,
ภาษาเวียดนาม และ ภาษาญี่ปนุ่
◆ ตารางรั บปรึ กษาแต่ ละภาษา

วัน

ภาษา

จันทร์

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปนุ่

ภาษาจีน（13:30～17:00）

อังคาร

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปนุ่

ภาษาสเปน,ภาษาเกาหลี,ภาษาเวียดนาม

พุธ

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปนุ่

ภาษาจีน,ภาษาไทย

พฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปนุ่

ภาษาโปรตุเกส,ภาษาตากาล็อก

ศุกร์

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปนุ่

ภาษาไทย（8:30～17:00）
ภาษาอินโดนีเซีย（13:30～17:00）

◆ สถานที่และเบอร์ ติดต่ อ

มูลนิธิสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจงั หวัดอิบารากิ
「ศูนย์ที่ปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ」
Mito-shi Senba-chou Shirokawa 745

ศูนย์วฒ
ั นธรรมพลเมือง ชั ้น 2
☎029-244-3811

● ปรึกษาผ่ านโทรศัพท์
◆ Hello work

ทสึจิอุระ

ให้ บริการจัดหางานและปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ
☎029-822-5124

ภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ภาษาจีน
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วัน

เวลาให้ บริการ

จันทร์・พุธ・ศุกร์
จันทร์～พฤหัสบดี

9:00～15:00

อังคาร・พฤหัสบดี

9:00～15:00

จันทร์・พุธ

9:00～15:00

9:00～15:00

การลาออก, ชัว่ โมงการทางาน หรื อ วันหยุด เป็ นต้ น
เวลาให้ บริการ…10.00-15.00 น. (ยกเว้ น 12.00-13.00 น.)

ภาษา

วัน

เบอร์ โทรศัพท์

ภาษาอังกฤษ

0570-001701

ภาษาจีน

จันทร์～ศุกร์

0570-001702

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน

0570-001703

อังคาร・พฤหัสบดี・ศุกร์

0570-001704

อังคาร・พุธ

0570-001705

ภาษาตากาล็อก

◆

ศูนย์ ข้อมูลการแพทย์ นานาชาติ AMDA

☎03-5285-8088

ภาษา

วัน

เวลาให้ บริการ

ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาจีน,
ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน

ทุกวัน

9:00～20:00

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาตากาล็อก
ภาษาเวียดนาม

จันทร์・พุธ・ศุกร์
พุธ
พฤหัสบดี

9:00～17:00
13:00～17:00
13:00～17:00

15.สัญลักษณ์ ท่ ส
ี าคัญต่ างๆในชีวติ ประจาวัน
สัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์

ทางออกฉุกเฉิน：
ทางออกฉุกเฉินสาหรับหนีในกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน
เช่น เกิดอัคคีภยั
ลานกว้ างเพื่อหลบภัย：
สถานที่อพยพเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ เช่น สวนสาธารณะ
ถังดับเพลิง：
สถานที่ที่มีถงั ดับเพลิงประเภทบรรจุผงเคมีแห้ งตั ้งอยู่
ห้ องปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น：
สถานที่รักษาฉุกเฉินสาหรับผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บ
เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
ห้ องนา้ ：
ซ้ าย：สาหรับผู้หญิง
ขวา：สาหรับผู้ชาย
สัญลักษณ์ ของคนพิการ：

ความหมายของสัญลักษณ์
Wi-Fi ：

สถานที่ที่ใช้ Wi-Fi ได้

รถไฟฟ้า：
สถานที่ที่มีสถานีรถไฟฟ้าตั ้งอยู่

รถประจาทาง：
สถานที่ที่มีป้ายรถประจาทางตั ้งอยู่

รถแท็กซี่：
สถานที่ที่มีจดุ จอดรถแท็กซี่

ลานจอดรถ：
สถานที่ที่มีที่จอดรถตั ้งอยู่
ธนาคาร・ที่แลกเปลี่ยนเงินตรา：

สิ่งอานวยความสะดวก,

สถานที่ที่มีธนาคารหรื อที่แลกเปลี่ยนเงินตราตั ้งอ

อาคารที่ผ้ พู ิการสามารถใช้ ได้

ยู่

จุดแนะนา：

ATM：

สถานที่เพื่อให้ คาแนะนาต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว,

สถานที่ที่มีเครื่องรับฝากถอนเงินที่ฝากไว้ กบั สถาบั

ที่พกั , เส้ นทาง เป็ นต้ น

นการเงิน เช่น ธนาคาร

ลิฟต์ ：
สถานที่ที่มีลฟิ ต์ตั ้งอยู่ เช่น สถานที่สาธารณะ หรื อ
แหล่งการค้ า
บันไดเลื่อน：
สถานที่ที่มีบนั ไดเลื่อนตั ้งอยู่ เช่น
สถานที่สาธารณะ หรื อ แหล่งการค้ า
บันได：
สถานที่ที่มีบนั ไดตั ้งอยู่ เช่น สถานที่สาธารณะ หรื อ
แหล่งการค้ า
ตู้ล็อกเกอร์ หยอดเหรี ยญ：
สถานที่ที่มีต้ ลู ็อกเกอร์ หยอดเหรี ยญตั ้งอยู่ เช่น
สถานที่สาธารณะ หรื อ แหล่งการค้ า
สถานที่สูบบุหรี่：
สถานที่ที่สบู บุหรี่ ได้ เช่น สถานที่สาธารณะ หรื อ
แหล่งการค้ า
※ นอกจากนี ้ยังมีสญ
ั ลักษณ์อีกจานวนมากที่แสดงข้ อมูลหรือคาเตือนต่างๆในชีวิตประจาวัน

ไปรษณีย์：
สถานที่ที่มีไปรษณีย์ตั ้งอยู่

ขวดเพ็ท：
ขวดเพ็ทที่สามารถนามารี ไซเคิลได้

กระดาษสาหรั บรี ไซเคิล：
กระดาษที่สามารถนามารี ไซเคิลได้

พลาสติก：
พลาสติกที่สามารถนามารี ไซเคิลได้

อลูมเิ นียม：
อลูมเิ นียมที่สามารถนามารี ไซเคิลได้
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16.เบอร์ โทรศัพท์ ต่างๆ อาทิเช่ น สาธารณูปการ
สานักงานเขต สานักงานเขตย่ อย สานักงานเขตชั่วคราว
สานักงานเขตทสึจิอรุ ะ
ที่วา่ การโอมาจิ (ฝ่ ายประปา)
สานักงานเขตย่อยทสึวะ

Shimotakatsu 2-7-27 ☎029-823-9628

Yamatochou 9-1

☎029-826-1111

ศูนย์ประกันสุขภาพนิอิฮาริ

Fujisawa 990

☎029-862-5011

Oomachi 11-38

☎029-821-6237

ศูนย์เด็กทสึวะ

Itaya 2-712-9

☎029-832-3112

Namiki 3-3-43

☎029-821-1490

ศูนย์เด็กป็ อปพลาร์

Kawasuyama 2-530-394

☎029-841-3212

ศูนย์เด็กนิอิฮาริ

Hingou 347-1

☎029-862-4403
☎029-823-1288

สานักงานเขตย่อยมินามิ

Arakawaokinishi2-11-28 ☎029-841-0036

สานักงานเขตย่อยคามิโอทสึ

Tenomachi 1505-1

☎029-828-1007

ศูนย์ช่วยเลีย้ งเด็กในพืน้ ที่(ซากุรันโบะ)

Tanaka 3-4-5

สานักงานเขตย่อยนิอิฮาริ

Fujisawa 990

☎029-862-3515

ศูนย์แลกเปลี่ยนการเลี ้ยงเด็ก(วาราเบะ)

Nakatakatsu 1-19-20 ☎029-825-1030

สานักงานเขตชัว่ คราวคันดาทสึ

Kandatsumachi 682-54

☎029-832-3292

ศูนย์แลกเปลี่ยนการเลี ้ยงเด็ก(โนโซมิ)

Higashimanabemachi 2-5

☎029-824-8620

ห้ องปรึกษาครอบครัวมีเด็กเล็ก(แผนกสวัสดิการเด็ก)

Yamatochou 9-1

☎029-826-1111

ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อดูแลตัวเอง

Yamatochou9-2Urara2-5F

☎029-827-1123

คณะกรรมการการศึกษา・คณะกรรมการกสิกรรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา

Yamatochou 9-2 Urara 2-7F

☎029-826-1111

ศูนย์ช่วยเหลือผู้บาบัด

Kamitakatsu 1809

☎029-824-8013

ศูนย์เยาวชน

Yamatochou 9-2 Urara 2-8F

☎029-823-7838

บ้ านทสึคชุ ิ

Kamitakatsu 1810

☎029-823-5881

Sawabe 1423-1

☎029-862-3522

ห้ องแนะแนวเยาวชน

Yamatochou 9-2 Urara 2-8F

☎029-823-7838

ศูนย์สวัสดิการเบ็ดเตล็ดนิอิฮาริ

ห้ องปรึกษาด้ านการสอน

Higashimanabemachi 2-5

☎029-825-6211

ศูนย์สมั ผัสบาบัด(นางะมิเนะ)

Nakamuranishine2078-1

☎029-830-5600

ห้ องปรึกษาด้ านการสอน(ทางโทรศัพท์)

Higashimanabemachi 2-5

☎029-823-7837

ศูนย์สวัสดิการผู้สงู อายุ (โคะฮันโซ)

Tenomachi 1892-1

☎029-828-0881

ศูนย์อาหารกลางวันโรงเรี ยนที่ 1

Shimotakatsu 4-5-5

☎029-821-0559

ศูนย์สวัสดิการผู้สงู อายุ (ทสึวะบุคิ)

Nakatsu 1-5428-2

☎029-831-4126

ศูนย์อาหารกลางวันโรงเรี ยนที่ 2

Nakakandatsumachi 31-5

☎029-831-4525

ศูนย์สวัสดิการผู้สงู อายุ (อุราระ)

Yamatochou9-2Urara2-6F

☎029-827-0050

สานักงานคณะกรรมการกสิกรรม

Yamatochou 9-1

☎029-826-1111

ที่ประชุมสวัสดิการสังคม

Yamatochou9-2Urara2-4F

☎029-821-5995

ศูนย์ผ้ สู งู อายุ

Higashimanabemachi 2-5

☎029-824-8281

โครงสร้ างพืน้ ฐานของเมือง・สิ่งแวดล้ อมการอยู่อาศัย

อุตสาหกรรม・บริโภค

แผนกประปา (ที่ว่าการโอมาจิ)

Oomachi 11-38

☎029-821-6237

ศูนย์จ่ายน ้าโออิวาตะ

Ooiwaita 1734

☎029-823-7422

ที่พกั ซุยโก คะโฮะโนะยุ

Ooiwata255

☎029-823-1631

สานักงานซ่อมแซมถนน

Tanakamachi 3282

☎029-823-6604

สมาคมท่องเที่ยวทสึจิอรุ ะ

Chuuou1-3-16

☎029-824-2810

สานักงานหน่วยทาความสะอาด

Tanakamachi 3282

☎029-821-3189

โกดังมาจิคะโดะ(ไดโทคุ)

Chuuou 1-3-16

☎029-824-2810

ศูนย์สขุ อนามัย

Sanoko 13

☎029-821-1724

Ariakechou 1-30

☎029-821-4166

ศูนย์ทาความสะอาด

Nakamuranishine 1811-1

☎029-841-3427

Yamatochou 9-1

☎029-824-6110

Bunkyouchou 9-2

☎029-822-7921

Kidamarihigashidai
4-1-1

☎029-826-2622

สถานที่กาจัดขยะทัว่ ไปสุดท้ าย

ศูนย์แนะนาการท่องเที่ยว
ศูนย์ผลิตผลและข้ อมูลท่องเที่ยว
(คิระระคัง)

ศูนย์สิ่งแวดล้ อมสีเขียว

Shiratorimachi 924-4 ☎029-831-7374
Kasumigaurashi
☎0299-59-4649
Kamisaya31-1

สุสานของรัฐ

Tanaka 2-16-33

☎029-824-2013

สานักงานจัดการสุสานอิทะอิซุมิ

Imaizumi 1186

☎029-862-1108

ศูนย์ผ้ บู ริ โภค

Chuuou 2-16-4

☎029-823-3928

ลานจอดรถสถานีทสึจิอรุ ะฝั่ งตะวันออก

Ariakechou 2-7

☎029-823-4815

สมาคมเพื่อวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม

Ooiwata 1051

☎029-823-4811

ลานจอดรถสถานีทสึจิอรุ ะฝั่ งตะวันตก

Ariakechou 1

☎029-823-0220

องค์กรพัฒนาทสึจิอรุ ะ

Yamatochou 9-1

☎029-826-3400

ลานจอดรถจักรยานสถานีซจึ ิอุระประตูตะวันออกที่ 1

Ariakechou 2-7

☎029-826-4911

Ariakechou 2

☎029-826-4911

Ono 491
Nagaihongouiriai
chiazabanareyamabangai-1

☎029-862-1002

ลานจอดรถจักรยานสถานีซจึ ิอุระประตูตะวันออกที่ 2

หอโคมาจิ
องค์กรเกษตรกรรม

ลานจอดรถจักรยานสถานีซจึ ิอุระประตูตะวันออกที่ 3

Ariakechou 2

☎029-826-4911

ลานจอดรถจักรยานสถานีซจึ ิอุระประตูตะวันออกที่ 4

Ariakechou 2

☎029-826-4911

ลานจอดรถจักรยานสถานีซจึ ิอุระประตูตะวันตกที่ 1

Yamatochou 2

☎029-826-7979

ลานจอดรถจักรยานสถานีซจึ ิอุระประตูตะวันตกที่ 2

Kawaguchi 1-4

☎029-826-7979

ลานจอดรถจักรยานสถานีซจึ ิอุระใต้ ดินประตูตะวันตก

Yamatochou 9-1

☎029-827-0202

ลานจอดรถจักรยานสถานีคนั ดาซึประตูตะวันตก

Kandatsuchuuoi 1-1

☎029-833-0355

สวัสดิการ・ประกัน
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ศูนย์ตรวจฉุกเฉินวันหยุด

ศูนย์ประกันสุขภาพเขตทสึจิอรุ ะ

Shimotakatsu2-7-27

ห้ องเรี ยนภาษาสาหรับเด็กอ่อน

Shimotakatsu 2-7-27 ☎029-826-1111

☎029-826-3471

ศูนย์สวัสดิการแรงงานเยาวชน
ศูนย์สวัสดิการเบ็ดเตล็ดผู้ใช้ แรงงาน
(เวิร์คฮิลทสึจิอรุ ะ)

☎029-862-5143

ดับเพลิง・ป้องกันภัยพิบัติ
สถานีดบั เพลิงหลัก

Tanakamachi 2083-1 ☎029-821-0119

สถานีดบั เพลิงทสึจิอรุ ะ

Tanakamachi 2083-1 ☎029-821-0119

สถานีดบั เพลิงทสึจิอรุ ะ หน่วยที่มินามิบงุ
สถานีดบั เพลิงทสึจิอรุ ะ
หน่วยชัว่ คราวนามิคิ

Sakuragaoka 13-1

สถานีดบั เพลิงอาระคาวะโอคิ

Nakaarakawaokichou27-12 ☎029-841-0119

สถานีดบั เพลิงคันดาทสึ

Kandatsuchuuou 5-32-6 ☎029-831-0119

สถานีดบั เพลิงนิอิฮาริ

Oobatake 46

☎029-823-0119

Nishimikimachi 3580-1 ☎029-824-0119

☎029-862-4577

16.เบอร์ โทรศัพท์ ต่างๆ อาทิเช่ น สาธารณูปการ
วัฒนธรรม・กลุ่มชุมชน
หอสมุด

ศูนย์ รับเลีย้ งเด็ก・อนุบาล・โรงเรี ยนของเทศบาล
Bunkyouchou 9-2

☎029-822-3389

ศูนย์ รับเลีย้ งเด็ก

◆

หอสมุดย่อยท้ องที่ซงั จู

Nakamuraminami4-8-14 ☎029-843-8434

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กชินเซ

Nakamuraminami 1-24-1

☎029-841-0575

หอสมุดย่อยท้ องที่คนั ดาทสึ

Kandatsumachi 682-54 ☎029-833-1296

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กอาระคาวะโอคิ

Arakawaokinishi 2-10-11

☎029-841-0037

หอสมุดย่อยท้ องที่ทสึวะ

Namiki 5-4824-1

☎029-830-1091

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กคาสุมิงะโอกะ

Kasumigaokamachi 13-20

☎029-821-1890

หอสมุดย่อยท้ องที่นิอิฮาริ

Fujisawa 982

☎029-896-6465

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กโทซะคิ

Touzakimachi 4-7

☎029-821-2807

Chuuou 1-15-18

☎029-824-2928

Yamatochou9-2Urara2-8F

☎029-826-3515

พิพิธภัณฑ์

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กหน้ าสถานี

ลานกว้ างประวัติศาสตร์และสุสานหอยคามิทาคาทสึ Kamitakatsu 1843

☎029-826-7111

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กทสึวะ

Namiki 2-8-4

☎029-822-8053

ศาลากลาง

Higashimanabemachi 2-6

☎029-822-8891

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กอามะคาวะ

Amakawa 1-24-1

☎029-822-6172

Ootemachi 13-9

☎029-821-0104

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กชินคาวะ

Jouhokumachi 18-19 ☎029-822-8896

Kidamari 1675

☎029-824-3588

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กซากุระงาะวะ

Tanaka 3-4-5

Nakamuraminami 4-8-14

☎029-843-1233

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กคันดาทสึ

Kandatsuchuuou 3-8-22 ☎029-831-8464

Kokubuchou 11-5

☎029-824-9330

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กทาเคะโนะอิริ

Nishineminami 3-4-46 ☎029-842-6253

ศาลากลางท้ องที่คามิโอทสึ (ศูนย์ชมุ ชน)

Tenomachi 3252

☎029-828-1008

◆ อนุบาล

ศาลากลางท้ องที่โรคุจู (ศูนย์ชมุ ชน)

Karasuyama 2-2346-1

☎029-842-3585

อนุบาลทสึจิอรุ ะ

Bunkyouchou 9-6

☎029-821-0796

ศาลากลางทสึวะ(ศูนย์ชมุ ชน)

Namiki 5-4824-1

☎029-832-1667

อนุบาลทสึจิอรุ ะที่ 2

Fujisaki 2-1-46

☎029-821-1310

ศาลากลางท้ องที่นิอิฮาริ (ศูนย์ชมุ ชน)

Fujisawa 982

☎029-862-2673

อนุบาลทสึวะ

Itaya 4-714-7

☎029-831-3735

ศูนย์ชมุ ชนท้ องที่คนั ดาทสึ

Kandatsumachi 682-54 ☎029-833-1295

อนุบาลโออิวาตะ

Koiwatahigashi 2-18-4 ☎029-824-3430

คิโจวพลาซ่า

Chuuou 2-16-4

☎029-824-3121

อนุบาลนิอิฮาริ

Sawabe 1423-4

☎029-862-3507

ศูนย์โครงการความเท่าเทียมชายหญิง

Yamatochou 9-1

☎029-827-1107

◆ โรงเรียนประถม

ศูนย์การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเขตทสึจิอรุ ะ

Bunkyouchou 9-2

☎029-822-3381

โรงเรี ยนประถมทสึจิอรุ ะ

Ootemachi 13-32

☎029-822-2325

โรงเรี ยนประถมชิโมะทาคะทสึ

Shimotakatsu 4-2-9

☎029-821-1100

โรงเรี ยนประถมอาซึมะ

Naka 455

☎029-841-0565

ศาลากลางท้องที่อิจจู(ศูนย์ชุมชน)
ศาลากลางท้องที่นิจู(ศูนย์ชุมชน)
ศาลากลางท้องที่ซงั จู(ศูนย์ชมุ ชน)
ศาลากลางท้องที่ยงจู(ศูนย์ชมุ ชน)

กีฬา・สันทนาการ・สวนสาธารณะ

☎029-821-9136

Chuuou 1-13

☎029-823-1858

โรงเรี ยนประถมโออิวาตะ

Ooiwata 2066-1

☎029-821-0247

Chuuou 1-13

☎029-824-0028

โรงเรี ยนประถมมานาเบะ

Manabe 4-3-1

☎029-821-0752

Ooiwata 580

☎029-824-0880

โรงเรี ยนประถมทสึวะ

Namiki 5-4826-1

☎029-831-1510

คอร์ ทเทนนิส

Ooiwata 580

☎029-824-0880

โรงเรี ยนประถมอาระคาวะโอคิ

Arakawaokihigashi3-24-3

☎029-841-0049

หอพลศึกษาและวัฒนธรรมคาสุมิงะอุระ

Ooiwata 1051

☎029-823-4811

โรงเรี ยนประถมนาคามูระ

Nakamuraminami 5-29-5

☎029-841-0168

ศูนย์ธรรมชาติ

Ooiwata 145

☎029-826-4829

โรงเรี ยนประถมทสึจิอรุ ะที่ 2

Fujisaki 2-1-41

☎029-821-0205

Kawaguchi 2-12-75

☎029-821-1648

โรงเรี ยนประถมคามิโอทสึฮิงะชิ

Okijukumachi 2489

☎029-828-1018

Kawaguchi 2-12-75

☎029-821-1648

โรงเรี ยนประถมคามิโอทสึฮิงะชิที่ 2

Tenomachi 3651

☎029-828-1016

Kawaguchi 2-12-75

☎029-821-1648

โรงเรี ยนประถมคันดาทสึ

Nakakandatsumachi 4

☎029-831-5999

☎029-862-1943

โรงเรี ยนประถมมิงิโมมิ

Migimomi 1728-3

☎029-842-2501

จองสนาม：

โรงเรี ยนประถมทสึวะมินามิ

Hitana 3090

☎029-823-8251

☎029-843-1233

โรงเรี ยนประถมโอ๊ ตโตะ

Ottominami 2-1-1

☎029-843-2008

สานักงานดูแลสวนสาธารณะคิโจว

คลังอาวุธเก่าฝั่ งตะวันออกในสวนสาธารณะคิโจว
สานักงานดูแลสวนสาธารณะเบ็ดเตล็ดคาสุมิงะอุระ

สานักงานดูแลสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ
สนามเบสบอลในสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ
คอร์ทเทนนิสในสวนสาธารณะออกกาลังกายคาวากุจิ

สวนสาธารณะลานกีฬาสาหรับครอบครัวโอ๊ ะโตะ
คอร์ทเทนนิส

Oroshimachi 1-1-11

สนามเบสบอลในสวนสาธารณะคันดาทสึ

Kitakandatsumachi 3 ☎029-821-1648

โรงเรี ยนประถมสุงะยะ

Sugenoyamachi 1464-8 ☎029-831-8331

Budokan

Bunkyouchou 10-16 ☎029-822-8730

โรงเรี ยนประถมฟุจิซาวะ

Fujisawa 3057

☎029-862-3505

ศูนย์เพื่อเยาวชน

Otto 1099

☎029-842-8429

โรงเรี ยนประถมโทริ เดะ

Takaoka 1367

☎029-862-3506

☎029-826-1111

โรงเรี ยนประถมยามะโนะโช

Hongou 301

☎029-862-3504

สวนสาธารณะออกกาลังกายนิอิฮาริ

Fujisawa 801-1

(สายใน5125)

◆ โรงเรียนมัธยมต้ น

（แผนกสนับสนุนกี ฬา ）

โรงเรี ยนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 1

Bunkyouchou 3-8

☎029-821-3679

☎029-826-1111

โรงเรี ยนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 2

Higashimanabemachi 21-7

☎029-821-0808

(สายใน5125)

โรงเรี ยนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 3

Nakamuraminami 1-25-15

☎029-841-0200

（แผนกสนับสนุนกี ฬา ）

โรงเรี ยนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 4

Nakatakatsu 3-10-4

☎029-821-0297

โรงเรี ยนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 5

Tenomachi 3218-1

☎029-828-1021

ศูนย์ฝึกซ้ อมนิอิฮาริ

Fujisawa 990
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16.เบอร์ โทรศัพท์ ต่างๆ อาทิเช่ น สาธารณูปการ
โรงเรี ยนมัธยมต้ นทสึจิอรุ ะที่ 6

Migimomi 428

☎029-842-7751

◆ มหาวิทยาลัย・มหาวิทยาลัยระยะสัน
้

โรงเรี ยนมัธยมต้ นทสึวะ

Nakanuki 1222-2

☎029-831-0866

มหาวิทยาลัยระยะสันนานาชาติ
้
ทสึคบุ ะ

Manabe 6-7-10

☎029-821-6125

โรงเรี ยนมัธยมต้ นนิอิฮาริ

Fujisawa 913

☎029-862-3503

มหาวิทยาลัยนานาชาติทสึคบุ ะ

Manabe 6-20-1

☎029-826-6000

Kamitakatsu 1238

☎029-824-5549

◆ โรงเรียนช่ วยเหลือพิเศษ

ศูนย์ รับเลีย้ งเด็ก・อนุบาล・โรงเรี ยน ที่มใิ ช่ ของเทศบาล

โรงเรี ยนช่วยเหลือพิเศษทสึจิอรุ ะโดยรัฐ

◆ ศูนย์ รับเลีย้ งเด็ก

◆โรงเรียนเฉพาะทาง

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กแองเจิ ้ล・ยูเมะ

Manabe 2-10-23

☎029-822-1863

โรงเรี ยนเฉพาะทางสวัสดิการการรักษาอารุ

Kohoku 2-10-35

☎029-824-7611

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กชิระโทริ

Shiratorimachi 1096-4

☎029-831-2590

โรงเรี ยนสอนทาอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ทาเคงิชิ

Naka 710-2

☎029-841-0497

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กจูโอ

Kandatsuchuuou 1-10-21

☎029-830-1284

โรงเรี ยนวิจยั การศึกษาทสึคบุ ะ

Kamitakatsu 1601

☎029-822-2452

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กนานาชาติทสึคบุ ะ

Touzakimachi 12-21

☎029-823-7404

โรงเรี ยนบริ หารธุรกิจข้ อมูลอารุ

Kohoku 2-10-35

☎029-824-7611

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กไอริ นทสึจิอรุ ะ

Migimomi 1681

☎029-841-0463

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลในสังกัดสมาคมแพทย์ทสึจิอรุ ะ

Higashimanabemachi 2-39 ☎029-824-2131

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กเมกุมิ

Karazuyama 5-2263-8 ☎029-841-2838

โรงเรี ยนการแพทย์และเลี ้ยงดูทสึคบุ ะ

Touzakimachi 8-5

☎029-821-2264

Touzakimachi 8-6

☎029-821-1433

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กทาคะโอคะ

Takaoka 2303-4

☎029-862-4666

โรงเรี ยนการถักทสึจิอรุ ะ

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กฟุจิซาวะ

Fujisawa 1746

☎029-862-2600

โรงเรี ยนตัดเย็บหญิงซากุระ

Touzakimachi 6-2

☎029-821-1683

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กชิราโฮะ

Hasukawarashinmachi8-30 ☎029-823-3070

โรงเรี ยนเฉพาะทางพยาบาลทสึจิอรุ ะ

Takita 1-7-3

☎029-835-3001

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กอะโอโซระ

Kamitakatsu 1800-1

☎029-869-7490

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กคานาโฮะ

Nakamuraminami 1-14-11

☎029-843-6877

สถานที่ต่างๆของจังหวัด

ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กโดวะคัง

Higashimanabemachi 9-28

☎029-824-1323

ศูนย์พลเมืองเขตเคนนัน
Manabe 5-17-26

☎029-822-7010
☎029-823-1123

แผนกสวัสดิการพลเมือง

◆ อนุบาล

อนุบาลอะโอบะได

Migimomi 2755

☎029-842-6311

ศูนย์ให้คาปรึกษาอุบตั ิเหตุจราตรในท้องที่เคนนัน Manabe 5-17-26

อนุบาลอะมะคาวะ

Amakawa 1-4-19

☎029-821-4126

ศูนย์ช่วยเหลืออาชีพในท้ องที่เคนนัน

อนุบาลแองเจิ ้ลสปอร์ ต

Karasuyama 5-2039

☎029-842-6820

（Job cafe

อนุบาลชิระโฮะ

Hasukawarashinmachi11-35 ☎029-823-2695

ห้ องสวัสดิการภูมิภาค

อนุบาลชินงะคุ

Tenomachi 4524

☎029-828-1905

อนุบาลจูโอ

Kandatsuchuuou 2-1-18 ☎029-831-2103

อนุบาลในสังกัดมหาลัยระยะสัน้ นานาชาติซคึ ุบะ

Manabe 6-6-9

☎029-826-5146

แผนกสิ่งแวดล้ อม・ความปลอดภัย

อนุบาลเซโบะทสึจิอรุ ะ

Oomachi 9-6

☎029-823-1460

อนุบาลในสังกัดมัธยมปลายและมหาลัยทสึจิอรุ ะนิฮง

Sakuragaokamachi 17-45

อนุบาลมิโดริ ทสึจิอรุ ะ

Manabe 5-17-26

☎029-825-3410

สวัสดิการภูมิภาค

Manabe 5-17-26

☎029-822-7217

หน่วยคุ้มครอง

Manabe 5-17-26

☎029-822-7241

มาตรการของเสีย,สัตว์ป่า・การล่าสัตว์

Manabe 5-17-26

☎029-822-8364

☎029-822-0696

ป้องกันมลพิษ

Manabe 5-17-26

☎029-822-7048

Namiki 4-1-36

☎029-822-7090

ความปลอดภัยในอุตสหกรรม

Manabe 5-17-26

☎029-822-7067

อนุบาลนาคามุระชิระยูริ

Nakamuraminami 5-31-1

☎029-841-5885

อนุบาลฮิตาชิกกั คุเอน

Otto 1029-1

☎029-842-7107

อาคาร

Manabe 5-17-26

☎029-822-8519

อนุบาลมานาเบะสุมิเระ

Higashimanabemachi 22-11

☎029-824-3522

บ้ านเรื อน

Manabe 5-17-26

☎029-822-7082

อนุบาลโมมิจิ

Shimotakatsu 2-10-21 ☎029-821-1645

สานักงานป่ าไม้ และเกษตรเคนนัน

อนุบาลโมมิจิที่ 2

Wakamatsuchou 1-73 ☎029-822-5987

ฝ่ ายปรับปรุงแก้ ไขโครงการ
แผนกบริ หาร

Manabe 5-17-26

☎029-822-0841

◆ โรงเรียนมัธยมต้ น・โรงเรียนมัธยมปลาย
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เคนนัน）

แผนกแนะนาการก่อสร้ าง

โรงเรี ยนมัธยมต้ นโจโซกักคุอิน

Nakamuranishine 1010

☎029-842-0708

แผนกปรับปรุงแก้ ไขโครงการ

Manabe 5-17-26

☎029-822-7083

โรงเรียนมัธยมต้นในสังกัดมหาลัยซึจิอรุ ะนิฮง

Komatsugaokamachi 4-46

☎029-822-3386

แผนกปรับปรุงแก้ ไขพื ้นที่เกษตร

Manabe 5-17-26

☎029-822-7084

โรงเรี ยนมัธยมปลายทสึจิอรุ ะที่ 1

Manabe 4-4-2

☎029-822-0137

โรงเรี ยนมัธยมปลายทสึจิอรุ ะที่ 2

Tatsutamachi 9-6

☎029-822-5027

แผนกสนับสนุนเกษตรกรรม

Manabe 5-17-26

☎029-822-7086

☎029-821-1605

แผนกสนับสนุนการป่ าไม้

Manabe 5-17-26

☎029-822-7087

ศูนย์สิ่งแวดล้ อม・สนับสนุน

โรงเรี ยนมัธยมปลายทสึจิอรุ ะที่ 3

Ooiwata 1599

โรงเรี ยนมัธยมปลายทสึจิอรุ ะโคโฮคุ

Sugenoyamachi 1525-1 ☎029-831-4170

โรงเรี ยนมัธยมปลายทสึจิอรุ ะอุตสาหกรรม

Manabe 6-11-20

☎029-821-1953

แผนกบริ หาร

Manabe 5-17-26

☎029-822-8517

โรงเรี ยนมัธยมปลายโจโวกักคุอิน

Nakamuranishine 1010

☎029-842-8771

แผนกเผยแพร่ในพื ้นที่ที่ 1

Manabe 5-17-26

☎029-822-7251

Manabe 5-17-26

☎029-822-5045

โรงเรียนมัธยมปลายในสังกัดมหาลัยนานาชาติซคึ ุบะ Manabe 1-3-5
โรงเรียนมัธยมปลายในสังกัดมหาลัยซึจิอรุ ะนิฮง Komatsugaokamachi 4-46

☎029-821-0670
☎029-822-3382

ฝ่ ายบริ หาร・เผยแพร่

ฝ่ ายพัฒนาที่ดิน
แผนกปรับปรุงธุรกิจ

16.เบอร์ โทรศัพท์ ต่างๆ อาทิเช่ น สาธารณูปการ
แผนกดูแลที่ดินใช้ สอย

Manabe 5-17-26

☎029-822-8522

แผนกวิศวกรรม

Manabe 5-17-26

☎029-822-8524

สานักงานภาษีจงั หวัดในเขตทสึจิอรุ ะ

Manabe 5-17-26

☎029-822-7176

สานักงานเงินบานาญทสึจิอรุ ะในหน่วยงานเงินบานาญญี่ปนุ่

หน่วยดูแลภาษีรถยนต์ในสานักงานภาษีจังหวัดในเขตซึจิอุระ

Oroshimachi 2-1-5

☎029-842-7812

（สานักงานเก่าประกันสังคมทสึจิอรุ ะ）

สานักงานอุตสาหกรรมประมงคาสุมิงะอุระคิตะอุระ

Manabe 5-17-26

☎029-822-7266

กรมกองกาลังป้องกันตนทางบกคาสุมิงะอุระ

Migimomi 2410

☎029-842-1211

ศูนย์ดแู ลอนามัยปศุสตั ว์เคนนัน

Manabe 5-17-26

☎029-822-8518

กรมกองกาลังป้องกันตนทางบกทสึจิอรุ ะ

Amamachiaoyado 121-1

☎029-887-1171

สานักงานการศึกษาเคนนัน

Manabe 5-17-26

☎029-822-7289

สานักงานบัญชาการร่วมมือภูมิภาคกองกาลังป้ องกันตนอิบารากิ Kawaguchi 1-3-142

Manabe 5-17-26

☎029-823-6770

สานักงานภูมิภาคทสึจิอรุ ะ

สานักงานน ้าเสียที่ลมุ่ น ้าคาสุมิงะอุระ

Kohoku 2-8-1

☎029-823-1621

สานักงานอัยการภูมิภาคอิโตะสาขาทสึจิอรุ ะ

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเคนนัน

Yamatochou9-1Urara1-5F

☎029-826-1101

・สานักงานอัยการพื ้นที่ทสึจิอรุ ะ

ศูนย์ตรวจสอบอนามัยเนื ้อสัตว์เคนนัน

Shimotakatsu 2-7-38 ☎029-822-0740

สานักงานประปาเคนนัน

Ooiwata 2972

สถานีตารวจทสึจิอรุ ะ

ศูนย์ช่วยเหลือการถูกรังแกหรื อทาร้ ายร่ างกาย

สานักงานถนนหลวงฮิตาจิคะเซน
สานักงานชัว่ คราวถนนหลวงทสึจิอรุ ะ

Okishinden 29-4

☎029-841-0928

Shimotakatsu 2-7-29 ☎029-824-7169

☎029-821-6986

E-107
Chuuou 2-16-7

☎029-822-0040

ทัณฑสถานมิโตะ หน่วยทสึจิอรุ ะ

Kokubuchou 5-1

☎029-821-0084

☎029-821-3945

สานักกฎหมายภูมิภาคมิโคะ สาขาทสึจิอรุ ะ

Shimotakatsu 1-12-9 ☎029-821-0783

Tatsutamachi 1-20

☎029-821-0110

ที่ให้ บริ การ Notary Public เขตทสึจิอรุ ะ

Fujisaki 1-7-21

☎029-821-6754

ป้อมตารวจในพื ้นที่อาระคาวะโอคิ

Arakawaokinishi 2-10-3

☎029-841-0110

สานักงานผู้กากับมาตรฐานทางานทสึจิอรุ ะ

Chuuou 2-14-11

☎029-821-5127

ป้อมตารวจหน้ าสถานีทสึจิอรุ ะ

Yamatochou 5-5

☎029-823-0110

ศาลภูมิภาคมิโตะสาขาทสึจิอรุ ะ

Chuuou 1-13-12

☎029-821-4359

ป้อมตารวจบุงเคียว

Bunkyouchou 7-3

☎029-824-0110

ศาลครอบครัวมิโตะสาขาทสึจิอรุ ะ

Chuuou 1-13-12

☎029-821-4359

☎029-822-0110

ศาลคดีเล็กน้ อยทสึจิอรุ ะ

Chuuou 1-13-12

☎029-821-4359

สานักงานคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้ องร้ องทสึจอิ รุ ะ

Chuuou 1-13-12

☎029-821-4359

ป้อมตารวจมานาเบะมาจิ

Manabe 3-1-25

ป้อมตารวจท้ องที่คนั ดาทสึ

Kandatsuchuuou 3-2-23 ☎029-833-0110

ป้อมตารวจนิอิฮาริ ทสึวะ

Namiki 5-4824-3

ห้ องทสึจิอรุ ะในศูนย์ประกาศฝ่ าฝื นกฏจราจรอิบารากิ Tatsutamachi 1-20

☎029-831-8350
☎029-824-6773

สถานที่ตา่ งๆ เช่น สาธารณะ ธุรกิจสาธารณะ

☎029-841-3551

กิจการเทคนิคการก่อสร้ างจังหวัดอิบารากิของรัฐวิสาหกิจ Nagakuni 886-3

โรงเรี ยนเฉพาะทางเทคนิคอุตสาหกรรมทสึจิอุระ

Nakamuranishinebangai50-179

ห้ องปรึกษาเด็กเล็กทสึจิอรุ ะ

Shimotakatsu 3-14-5 ☎029-821-4595

สานักงานพัฒนาที่ดินทสึจิอรุ ะ

Manabe 5-17-26

☎029-822-5045

สานักงานโยธาธิการทสึจิอรุ ะ

☎029-824-5116

สมาคมการก่อสร้ างจังหวัดอิบารากิสาขาทสึจิอุระ

Nakatakatsu 3-11-22 ☎029-821-6514

สมาคมคา้ ประกันจังหวัดอิบารากิสาขาทสึจิอุระ

Chuuou 2-2-28

☎029-826-7811

ศูนย์เคนนันความร่วมมือดูแลสุขภาพจังหวัดอิบารากิ

Tenomachi 1-1

☎029-830-3355

แผนกบริ หาร(ตัวแทน)

Nakatakatsu 3-11-5

☎029-822-4340

สมาคมธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จงั หวัดอิบารากิ

แผนกสัญญา

Nakatakatsu 3-11-5

☎029-822-4341

สาขาทสึจิอรุ ะทสึคบุ ะ

แผนกตรวจสอบ

Nakatakatsu 3-11-5

☎029-822-5011

สมาคมพัฒนาที่ดินจังหวัดอิบารากิสานักง

แผนกที่ดินใช้ สอย

Nakatakatsu 3-11-5

☎029-822-5012

านเคนนัน

แผนกซ่อมแซมถนนที่ 1

Nakatakatsu 3-11-5

☎029-822-4343

สมาคมทนายความจังหวัดอิบารากิสาขาทสึจิอุระ

Chuuou 1-13-3

☎029-875-3349

แผนกซ่อมแซมถนนที่ 2

Nakatakatsu 3-11-5

☎029-822-4344

สมาคมประกันการรักษาจังหวัดอิบารากิ

Bunkyouchou 1-50

☎029-823-7930

แผนกดูแลแม่น ้า

Nakatakatsu 3-11-5

☎029-822-4345

สมาคมพลเมืองคาสุมิงะอุระ

Kawaguchi 2-13-6

☎029-821-0552

แผนกดูแลถนน

Nakatakatsu 3-11-5

☎029-822-4346

บริ ษัทแจ้ งเสียภาษีอาโอะอิโระทสึจิอรุ ะ

Manabe 1-16-11

☎029-824-0309

สมาคมแพทย์เขตทสึจิอรุ ะ

Higashimanabemachi 2-39

☎029-821-0849

☎029-828-0960

สมาคมทันตแพทย์เขตทสึจิอรุ ะ

Kawaguchi 1-3115-B306

☎029-827-2780

☎029-862-3500

สมาคมความร่วมมือระบบประปาและระบายนา้ ที่กาหนดเขตทสึจิอุระ

Oomachi 11-43

☎029-823-3455

พืน้ ที่พฒั นาทีด่ ินหมู่บ้านและเมือง15แห่งนอกเขตทสึจิอรุ ะ

Kamitakatsu 464

☎029-822-2828

ที่ประชุมการค้ าและอุตสาหกรรมทสึจิอรุ ะ

Chuuou 2-2-16

☎029-822-0391

สมาคมการค้ าและอุตสาหกรรมนิอิฮาริ เขตทสึจิอุระ

Takaoka 1902-7

☎029-862-2325

กลุม่ ความร่วมมือแหล่งการค้ าทสึจิอรุ ะ

Chuuou 2-2-16

☎029-823-8286

ห้ องประชุมเยาวชนทสึจิอรุ ะ

Chuuou 2-2-16

☎029-822-3426

สมาคมความปลอดภัยการจราจรในพืน้ ที่ทสึจิอุระ

Tatsutamachi 1-20

☎029-821-5487

สมาคมความร่วมมือเกษตรกรรมทสึจิอรุ ะ

Tanaka 1-1-4

☎029-822-0534

สาขาทสึจิอรุ ะนิชิ

Kasuge 705-2

☎029-821-4081

สาขาทสึวะ

Namiki 2-10-32

☎029-821-1964

สาขาโทบุ

Komatsu 2-13-9

☎029-823-3888

ศูนย์ประกันสุขภาพซึจิอรุ ะ

Shimotakatsu 2-7-46 ☎029-821-5342

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมคาสุมิงะอุระ

Okijukumachi 1853

ศูนย์เยาวชนจูโอ

Nagai 987

สถานที่ต่างๆของประเทศ
สานักงานลงทะเบียนและตรวจสอบรถยนต์เขต
ทสึจิอรุ ะในกรมขนส่งจังหวัดอิบารากิ

Oroshimachi 2-1-3

☎050-5540-2018

Oroshimachi 2-2-8

☎029-843-3535

Johokumachi 4-15

☎029-822-1100

Manabe 1-18-19

☎029-822-5124

สานักงานสมาคมตรวจสอบรถยนต์เล็กอิบารากิ
สาขาทสึจิอุระ

สรรพากรภาษีทสึจิอรุ ะ
Hello work

ทสึจิอรุ ะ

สานักงานดูแลแม่นา้ คาสุมิงะอุระ สาขาย่อยซึจิอุระ
สานักงานก่อสร้ างถนนหลวงโจโซกรมดูแลภูมิภาคคันโต

Hasukawaramachi 4497 ☎029-821-2155
Kawaguchi 1-1-26

☎029-826-2040

Shimotakatsu 3-7-36 ☎029-825-6161

Shimotakatsu 3-14-5 ☎029-823-2354
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16.เบอร์ โทรศัพท์ ต่างๆ อาทิเช่ น สาธารณูปการ
สาขานาคามูระ

Nakamuranishine 132

☎029-841-0564

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะนาคามูระ

Nakamuraminami 1-1-15 ☎029-841-0412

สาขาจูโอ

Kidamari 3119-3

☎029-821-7300

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะนางะคุนิ

Nagakunihigashimachi 1-9

☎029-822-8933

สาขานิอิฮาริ

Fujisawa 514-1

☎029-862-3521

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะมานาเบาะได

Manabe 6-5-13

☎029-823-5599

บริ ษัททสึจิอรุ ะ

Manabe 1-16-11

☎029-822-5657

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะมินามิ

Arakawaokihigashi 3-19-4

☎029-841-4354

สมาคมมาตรฐานแรงงานทสึจิอรุ ะ

Chuuou 2-14-11

☎029-824-0324

ไปรษณีย์มานาเบะ

Manabeshinmachi 18-9 ☎029-821-4903

บริ ษัทโตเกียวเดนเรี ยวคุ สาขาทสึจิอรุ ะ

☎0120-995-331

ไปรษณีย์ฟจุ ิซาวะ

Fujisawa 1443

☎029-862-3000

Senzokuchou 4-18

☎0120-995-332

ไปรษณีย์ยามาโนะโช

Nagai 686-1

☎029-862-3080

ไปรษณียซ์ าวาเบะ

Sawabe 879-4

☎029-862-3010

บริ ษัทโทบุแก๊ ส สาขาอิบารากิมินานมิ

Ariakechou 2-49

☎029-821-1107

บริ ษัทนิฮงแก๊ ส สาขาทสึจิอรุ ะ

Nakaarakawaokimachi24-25

☎029-842-8350

こくみんせいかつじぎょう

Chuuou 1-1-26

☎029-822-4141

ด่านเก็บเงินทสึจิอุระคิตะของทางด่วนฮิงาชินิฮง

Namiki 5-4839-2

☎029-831-9361

บริ ษัทJFC สาขาทสึจิอรุ ะ
国民生活事業 (กิจการการใช้ ชีวิตพลเมือง)

รถไฟ・รถประจาทาง
◆ รถไฟ

สถานีทสึจิอรุ ะ

Ariakechou 1-30

สถานีอาระคาวะโอคิ

Arakawaokihigashi 2-1-6

สถานีคนั ดาทสึ

Kandatsuchuuou 1-1-25

สอบถามตามที่ได้ ร
ะบุไว้ ข้างล่าง

สานักหนังสือพิมพ์อาซาฮิ สาขาทสึจิอรุ ะ

☎029-822-0131

สานักหนังสือพิมพ์อิบารากิ สาขาทสึจิอุระ・ทสึคุบะ

☎029-822-4567

สานักหนังสือพิมพ์ซังเคสาขามิโตะ

☎029-221-7158

สานักหนังสือพิมพ์โตเกียวศูนย์กระจายทสึจิอุระ

☎029-855-2262

สานักหนังสือพิมพ์ไมนิจิศนู ย์กระจายทสึจิอรุ ะ

☎029-821-0214

สานักหนังสือพิมพ์โยมิอรุ ิ สาขาทสึจิอรุ ะ

☎029-821-0273

ห้ องข่าวสารNHKทสึคบุ ะ

☎029-852-5211

สานักหนังสือพิมพ์นิฮงเคไซสาขาทสึคบุ ะ

☎029-852-0345

☆ตารางเวลารถไฟ・ค่าโดยสาร・ค่าธรรมเนียม・ข้ อมูลที่นงั่

☎050-2016-1600

สานักกระจ่ายข่าวจิจิสาขาทสึคบุ ะ

☎029-852-6171

☆บริ การของหาย

☎050-2016-1601

ศูนย์ถ่ายทอดอิบารากิ

☎029-244-3991

สานักกระจ่ายข่าวเคียวโดสาขามิโตะหน่วยถ่ายทอดทสึคุบะ

☎029-852-5588
☎029-825-6470

◆ รถประจาทาง

รถไฟคันโต
สานักงานทสึจิอรุ ะ
รถประจาทางJR คันโต สาขาทสึจิอรุ ะ

Manabe 1-10-8

☎029-822-3724

เคเบิ ้ลทีวีทสึจิอรุ ะ

Kawaguchi 2-7-26

☎029-822-5345

กลุม่ นักข่าวทสึจิอรุ ะ

Fujisaki 2-1-50

☎029-821-5234

สานักหนังสือพิมพ์นิคคังโคเงียวสาขาอิบารากิ

☎029-221-6400

สานักหนังสือพิมพ์นิฮงโคเงียวเคไซสาขามิโตะ

☎029-301-1055

สานักหนังสือพิมพ์นิคคังเคนเซทสึโคเงียว

☎03-3433-7151

สานักหนังสือพิมพ์นิคคังเคนเซทสึ

☎029-227-4551

เคเบิ ้ลทีวีทสึจิอรุ ะ

☎029-869-9800

ไปรษณีย์
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องค์กรข่าวสาร

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะ

Jouhokumachi 2-21

ไปรษณีย์โอคิจคู ุ

Okijukumachi 1447-1 ☎029-828-1001

ไปรษณีย์หน้ าสถานีคนั ดาทสึ

Kandatsuchuuou 1-11-6 ☎029-831-0179

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะอามะคาวะ

Amakawa 1-28-1

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะอาระคาวะโอคิ

Awakawaokinishi 1-18-11 ☎029-841-1713

ไปรษณีย์หน้ าสถานีทสึจิอรุ ะ

Yamatochou 5-4

☎029-821-4902

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะโอเทะมาจิ

Ootemachi 5-12

☎029-821-4904

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะโอ๊ ตโตะ

Ottominami 2-8-12

☎029-841-6100

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะคาสุมิงะโอคะ

Komatsu 2-13-5

☎029-821-4910

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะคาราสุยามะ

Karasuyama 2-530-370 ☎029-843-2785

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะโคะมาทสึ

Komatsu 1-5-1

☎029-821-4906

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะชิชิทสึคะ

Shishitsuka 1750

☎029-822-0846

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะชิโมะทาคะทสึ

Nakatakatsu 1-1-4

☎029-821-4909

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะชิระโทริ

Shiratorimachi 1096-30 ☎029-832-0931

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะทาคะโจมาจิ

Chuuou 2-14-11

☎029-821-4905

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะทสึวะ

Namaki 3-2-48

☎029-821-4913

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะเทะโนะ

Tenomachi 27-1

☎029-828-1208

ไปรษณีย์ทสึจิอรุ ะนาคะนุคิ

Nakanuki 1917

☎029-831-0569

☎029-821-0101

☎029-821-4907

Yamatochou9-1ในสานักงานเขต

☎029-821-2169

○ เว็บไซต์ ข้อมูลการใช้ ชีวต
ิ สาหรับชาวต่ างชาติ
◆ เกี่ยวกับสถานที่ราชการต่ างๆ
・เขตทสึจิอรุ ะ
（http://www.city.tsuchiura.lg.jp/）
・องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเขตทสึจิอรุ ะ
（http://www.tsuchiura-ia.jp/）
・จังหวัดอิบารากิ
（http://www.pref.ibaraki.jp/）
・องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจงั หวัดอิบารากิ
（http://www.ia-ibaraki.or.jp/）
・สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
（http://www.immi-moj.go.jp/）
・กระทรวงการต่างประเทศ
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/）
・กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร
（http://www.soumu.go.jp/）
・กระทรวงยุตธิ รรม
（http://www.moj.go.jp/）
・กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
（http://www.mhlw.go.jp/）
◆ ข้ อมูลการใช้ ชวี ิตสาหรั บชาวต่ างชาติ
・ข้ อมูลการอยูอ่ าศัยให้ ข้อมูลหลายภาษา（กลุม่ ความร่ วมมือระหว่างประเทศ）
（http://www.clair.or.jp/tagengo/）
・ศูนย์ให้ คาปรึ กษาชาวต่างชาติ(องค์กรแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมนานาชาติจงั หวัดอิบารากิ)
（http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/center/）

・คูม่ ือการใช้ ชีวิต (องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจงั หวัดอิบารากิ)
（http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/paper/guide/）

・คูม่ ือเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ (องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจงั หวัดอิบารากิ)
（http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/disaster/）

・คูม่ ือการแพทย์ (องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจงั หวัดอิบารากิ )
（http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/）

・การรับมือสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น อาชญากรรมหรื ออุบตั เิ หตุ
(สานักงานหลักกรมตรวจจังหวัดอิบารากิ)
（http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/foreign/）
・NHK World (ข่าว・รายการ)
（http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/）
・NHK NEWS WEB EASY(ข่าวภาษาญี่ปนอย่
ุ่ างง่าย)
（http://www3.nhk.or.jp/news/easy/）

○ แนะนาองค์ กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติใน

เขตทสึจอิ ุระ
องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเขตทสึจิอรุ ะจังขึ
้ ้นในปี เฮเซย์ที่ 4
(1992) โดยมีอาสาสมัครพลเมืองเป็ นศูนย์กลาง
เพื่อสนับสนุนความเป็ นสากล
เพิ่มความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับนานาชาติมากขึ ้นและให้ พลเมืองได้ แลกเปลี่ย
นวัฒนธรรมนานาชาติ
【ที่ตัง้ 】
Tsuchiurashi Yamatochou ９-１
（ภายในฝ่ ายความเป็ นอยูพ่ ลเมืองแผนกกิจกรรมพลเมือง）
☎029-826-1111（สายใน 2030）
http://www.tsuchiura-ia.jp/
【แผนงาน】
1. งานซึง่ เกี่ยวกับการเพิ่มความเข้ าใจและความรู้สึกถึงนานาชาติของพลเมือ
ง
2. งานซึง่ เกี่ยวกับการเตรี ยมพร้ อมสาหรับระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนาน
าชาติ
3. งานซึง่ เกี่ยวกับงานสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. งานซึง่ เกี่ยวกับการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้ กลมกลืนในภูมภิ
าค・องค์กร
5. งานซึง่ เกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้ างแหล่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
6. งานซึง่ เกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่อาศัยอยูไ่ ด้ ดสี าหรั
บชาวต่างชาติ
7. งานซึง่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์รวมถึงแลกเปลี่ยนกันของเมืองพี่ เมืองน้ อง
8. งานซึง่ เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศ
【เนือ้ หากิจกรรม】
ดาเนินงานและวางแผนทุกธุรกิจซึง่ แบ่งเป็ น 4 แผนก
เพื่อสนับสนุนปรับปรุงความรู้อนั เกี่ยวกับความเข้ าใจ・
แลกเปลี่ยนนานาชาติของพลเมือง
● แผนกแลกเปลี่ยนนานาชาติ
งานซึง่ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนานาชาติ เช่น
งานแลกเปลี่ยนความต่างทางวัฒนธรรม,
เข้ าร่วมเต้ นระบาวันทานาบะตะในงานเทศกาลคิราระ
● แผนกของเมืองพี่เมืองน้ อง
งานซึง่ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนต่างๆ เช่น
การแลกเปลี่ยนกับเมืองพี่เมืองน้ อง, แลกเปลี่ยนนักเรี ยนมัธยมต้ น
● แผนกการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมอันหลากหลาย
งานซึง่ เกี่ยวกับการอยูร่ ่วมกันของวัฒนธรรมอันหลากหลาย เช่น
อาสาสมัครแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, งานสัมผัสวัฒนธรรมภูมภิ าค,
หลักสูตรภาษาต่างๆ, หลักสูตรอบรมอาสาสมัครภาษาญี่ปนุ่ ,
หลักสูตรภาษาญี่ปนุ่
● แผนกประชาสัมพันธ์
งานซึง่ เกี่ยวกับกิจกรรมการกุศลหรื อประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่น
การบริหารจัดการโฮมเพจหรื อตีพิมพ์จดหมายข่าว
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คู่มือการใช้ ชีวิตสาหรั บชาวต่ างชาติในเขตทสึจอิ ุระ
２０１６

ผู้จดั ทา: เขตทสึจิอรุ ะ จังหวัดอิบารากิ
บรรณาธิการ: ฝ่ ายดูแลความเป็ นอยูพ่ ลเมืองเขตทสึจิอรุ ะแผนกกิจกรรมพลเมือง
〒300-8686 Tsuchiurashi Yamatochou9-1

☎029-826-1111 (ตัวแทน)
http://www.city.tsuchiura.lg.jp

