
●เมือเกิดอุบัติเหตุทางจราจรหรืออาชญากรรม … โทรแจ้ง ☎110(ตํารวจ)

●เมือเกดิไฟไหม้ 
เมือตอ้งการเรียกรถพยาบาลในกรณี ได้รับบาดเจบ็หรือป่วยกะทันหัน … 
โทรแจ้ง ☎119(ดับเพลิง)
1. เกิดอะไรขนึ (อาชญากรรม / อุบัติเหตุ / ไฟไหม้ / บาดเจ็บฉุกเฉิน)
2. สถานทีปั จจุบันคือ (แจ้งสถานทีเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ทสัีงเกตได้ง่าย)
3. สภาพสถานการณ์เป็นอย่างไร (○○หมดสติไป ○○ติดไฟอยู่ เป็นต้น)
4. ชอืและหมายเลขโทรศัพท์ของตน

●ทางอําเภอจะแจ้งไปยังทกุตําบลทางการสือสารไร้สายเพือ ป้องกันภัยของรฐั
ในกรณีทีเกดิไฟไหมห้รือภัยธรรมชาต ิหรือกรณีทีอาจจะเกดิภัยดังกลา่วขนึ
【ภาษาญีปุ่นทีใช้ในภัยธรรมชาติ】
地震（jishin） แผ่นดินไหว [แผ่นดินมีการสันไหว]

震度（shindo） ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
[ตัวเลขแสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหว]

台風（taifu） พายุไต้ฝุ่ น [พืนที น
มีลมและฝนแรง เกิดในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง]

暴風雨（bofuu） ฝนลมแรง [ฝนและลมแรง]

がけ崩れ（gakekuzure） ดินถล่ม [ดินในพนืทลีาดเอียงถล่มลงด้วยแผ่นดินไหวหรือฝน]

警報（keiho） ประกาศเตือน[การแจ้งว่า “อันตรายมาก”
(เช่น การประกาศเตือนฝนตกหนัก ฯลฯ)]

注意報（chuiho） ประกาศระวงั
[การแจ้งว่า “อันตราย” (เช่น การประกาศระวังฝนตกหนัก ฯลฯ)]

洪水（kozui） น้าท่วม [ฝนตกปริมาณมากจนล้นแม่นา ฯลฯ ออกมา]

危険個所（kikenkasho） พืนทอีันตราย [พนืที “อันตราย”]

立入禁止（tachiirikinshi） ห้ามเข้า [การประกาศเขตพนืทหี้ามเข้า]

●สงจําเป็นในการไปโรงพยาบาล
・บัตรประกันสุขภาพ (ท่านทีมีบัตรประกันประเภทต่าง ๆ หรือตัวสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล 

กรุณานําไปด้วย)
・เงินค่ารักษาพยาบาล

●หากป่วยฉุกเฉินในเวลากลางคืนหรือในวันหยุด
1.แนะนําคลินิกกลางคืน คลินิกวนัหยุด ฯลฯ ทสีถานีดับเพลิงนาเมกาตะ ☎0291-35-0119
2.แนะนําโรงพยาบาล ทีศูนย์ควบคุมข้อมูลรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ☎029-241-4199
3.กรณีเด็กป่วยฉุกเฉิน เรามีบริการให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์เกียวกับเหตุฉุกเฉินของเด็กเล็ก
■“การให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉินเกียวกับเด็กของอิบาราคิ”

เวลาทําการ  : ทุกวัน / 18:30 – 23:30 น.
วนัอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วนัสนปีและวันปีใหม่ / 9:00 – 17:00 น.
　　　　　　　　　　　　　　　☎029-254-9900

พายุไต้ฝุ่ น [พืนที น
มีลมและฝนแรง เกิดในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง]



●(มูลนิธิ) สมาคมแลกเปลียนนานาชาติจังหวัดอิบาราคิ มี 
“ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับชาวต่างชาติ” อยู ่☎029-244-3811

เนื อหา
การปรกึษา

รบัปรกึษาเกียวกับ กฎหมาย / การทาํงาน / การแต่งงาน/ ใบอนุญาตพาํนักในประเทศญีปุ่น 
/ การศกึษา / การใชช้วิีตอืน ๆ ทั หมด

วนั เวลา วนัจันทร์ถึงศุกร　์8:30 - 17:00 (ฟร)ี

วนัจันทร์ (Mon) วันอังคาร (Tues) วนัพุธ (Wed) วนัพฤหัสบดี (Thu) วนัศุกร์ (Fri)

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาเกาหลี

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ
ภาษาตากาล็อก
ภาษาโปรตุเกส

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

(8:30 – 17:00)
ภาษาอินโดนีเซีย
(13:30 – 17:00)

ภาษาโปรตุเกส
(8:30 – 12:00)

ภาษาจีน
(13:30 – 17:00)

●อยากเรียนภาษาญีปุ่น
มีการเปิดห้องเรียนภาษาญีปุ่นสําหรับ 

ชาวต่างชาติที “ชมรมภาษาญปุ่ีนนาเมกาตะ 
(นาเมกาตะนิฮอนโกะคลับ)”
☎0291-35-2186 (โอะซาว่า)

วนั เวลา ทุกวันศุกร์ ตังแต่ 19: 00 น.

สถานที หอชมุชนคิตะอุระ อําเภอนาเมกาตะ
(นาเมกาตะช ิคิตะอุระโคมินคัง)

ค่าใช้จ่าย 500 เยน (ต่อเดือน)

…



●กรุณาสอบถามไปยังเคาน์เตอร์ติดต่อทัวไปของสํานักงานอะโซ สํานักงานคิตะอุระ 
และสํานักงานทามะซึคุริ

แยกตามกรณี การยืนเรืองประเภทตา่ง ๆ เอกสารทีจําเป็น

เมือแต่งงาน จดทะเบยีนสมรส 
(konintodoke)

● ใบจดทะเบียนสมรส
●หนังสอืรบัรองสถานภาพสามารถสมรส ได้ 

(ออกโดยสถานทูต / สถานกงสลุ)
● ใบเกิด　●หนังสอืรบัรองการเป็นโสด
●หนังสอืรบัรองสัญชาติ(พาสปอรต์) 

*เอกสารทุกฉบับต้องแนบฉบับแปล เป็นภาษาญีปุ่นด้วย
●บัตรประจําตัวชาวต่างชาติ　●ตรายาง(อินคัง)

เมือตงครรภ์ แจ้งตั รภ์ 
(ninshintodoke)

กรณุารบั
●สมุดบันทึกสขุภาพมารดาและบุตร
● ใบรบัการตรวจสขุภาพครรภ์และ ทารกแรกเกิด

เมือคลอดบุตร

แจ้งเกดิ(shusshotodoke)
ระบบการชาํระคา่สวัสดกิาร 
รักษาพยาบาล (marufuku)
เงนิสนับสนุนการเลยีง 
เดก็เลก็ (jidoteate)

● ใบเกิด　●สมุดบันทึกสขุภาพมารดา และบุตร
●บัตรประกนัสขุภาพประเภทต่างๆ
●สงทีใชยื้นยันหมายเลขบัญชขีอง เจ้าบ้าน ฯลฯ ได้
●บัตรประจําตัวทีมีรปูติดอยู่ เชน่ 

บัตรประจําตัวชาวต่างชาติ ฯลฯ
●หนังสอืรบัรองรายได้　●ตรายาง (อินคัง)

เมือตนเองหรือ 
ครอบครัวเสยีชีวิต แจ้งตาย (shibotodoke)

●หนังสอืตรวจการเสยีชวิีต
●บัตรประกนัสขุภาพและสมุดบันทึก เงินบํานาญ 

(เฉพาะผู้ทีเข้ารว่ม)
●สงทีใชยื้นยันหมายเลขบัญชขีองเจ้าบ้าน ฯลฯ ได้
●บัตรประจําตัวทีมีรปูติดอยู่ เชน่ 

บัตรประจําตัวชาวต่างชาติ ฯลฯ
●ตรายาง(อินคัง)

เมือหย่า จดทะเบยีนหยา่ 
(rikontodoke)

● ใบแจ้งหย่า　●หนังสอืรบัรองสัญชาติ (พาสปอรต์)
●หนังสอืยอมรบัการแต่งงาน ฯลฯ 

(หนังสอืรบัรองทีสามารถยืนยันสถานภาพสมรส) 
*เอกสารทุกฉบับต้องแนบฉบับแปลเป็น ภาษาญีปุ่นด้วย 
มีความแตกต่างกันแยกตามประเภท ของการหย่า 
กรณุาติดต่อเพือรบัข้อมูลเพิ เติม

เมือย้ายเข้า / 
เข้ามาในประเทศ

แจ้งย้ายเข้า (tennyutodoke)
●บัตรประจําตัวชาวต่างชาต　●พาสปอร์ต
●หนังสอืรบัรองการย้ายทีอยู่ (ออกโดยท้องทีทีอยู่เดิม)
●ตรายาง (อินคัง)การยืนเรอืงอืน ๆ (ผู้เข้าร่วม)

บ ัตรประกันสขุภาพ 
(kokuminkenkohoken)
ระบบเงนิบํานาญ 
(kokuminnenkin) ●สมุดบันทึกเงินบํานาญ (เฉพาะผู้ทีเข้ารว่ม)

น้ ประปา(suido)
น้ ท ิ (gesuido)

เมือเปลียนทอียู่ 
ภายในอําเภอ แจ้งย้ายทีอยู ่(tenkyotodoke)

●บัตรประจําตัวชาวต่างชาติ
●บัตรประกนัสขุภาพและสมุดบันทึกเงินบํานาญ
　 (เฉพาะผูที้เข้ารว่ม)
●ตรายาง(อินคัง)

เมือย้ายไปนอก อําเภอ แจ้งย้ายออก 
(tenshutsutodoke)

●บัตรประจําตัวชาวต่างชาติ
●บัตรประกนัสขุภาพและสมุดบันทึกเงินบํานาญ
　 (เฉพาะผู้ทีเข้ารว่ม)
●ตรายาง(อินคัง)

*ใบยืนเรอืงประเภทต่าง ๆ(แต่งงาน / หย่า / เกิด / ตาย)กรุณาติดต่อสถานทูต / สถานกงสุลของประเทศตนเองก่อน
*เอกสารทีรบัรองโดยต่างประเทศ จะต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาญีปุ่น โดยมีชือและทีอยู่ของผู้แปลระบุอยู่ด้วย

●ตรายาง (อินคัง) สําคัญมาก
ในประเทศญีปุ่น จะใช้ตรายาง (อินคัง) 

เสมือนเป็นลายมือชือในเอาสารทียนืต่อทีวา่การหรือใช้ในการรับพัสดุทสํีาคัญ
ซึงการใช้งานแบบนีจะใช้ตรายางแบบเล็กทเีรียกว่า “ตรายอมรับ (mitomein)”
ส่วนในการทําสัญญาสําคัญ เช่น ซือบ้าน ทีดิน หรอืรถยนต์ ฯลฯ จะจําเป็นต้องใช้ “ตราจริง (jitsuin)” หรือ 

“หนังสือรับรองตรายาง (inkanshomeisho)”
ซึงโดยทัวไปแล้ว “ตราจริง” จะใช้ตรายางทมีีขนาดใหญ่ ยากต่อการลอกเลียนแบบ โดยต้องทําการ 

“ลงทะเบียนตรายาง (inkantoroku)” ทีหน่วยงานของรัฐ เช่น ทีวา่การ ฯลฯ ก่อนการใช้เป็น “ตราจริง”
ท่านทมีีความประสงค์จะลงทะเบียนตรายาง กรุณาติดต่อไปยังเคาน์เตอร์ติดต่อทัวไปใกล้บ้านท่าน 

พร้อมนําตรายางทีจะลงทะเบียนและบัตรประจําตัวชาวต่างชาติไปด้วย

●ต้องเข้าร่วมประกันสุขภาพ
ประเทศญีปุ่นใช้ “ระบบประกันประชาชนทุกคน” 

ทกีําหนดให้ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าร่วมประกันอย่างใดอย่างหนึง
ดังนนทุกคนทีอาศัยอยู่ในอําเภอ 

จะต้องเข้าร่วม “ประกันสุขภาพประชาชนอําเภอนาเมกาตะ” และต้องชําระภาษีเงินประกัน 
ยกเว้นคนทีเข้าร่วมประกันของสถานททีํางานหรือคนทเีป็นผู้ทีรบัการเลียงดูจากผู้อนื

หากไม่ได้เข้าร่วม จะต้องชําระค่ารักษาพยาบาลทโีรงพยาบาลเต็มจํานวนด้วยตนเอง
สํ ่ ายทรีบัผิดชอบ
・การเข้าร่วมและระบบ ติดต่อฝ่ายประกันและเงินบํานาญ (kokuhonenkinka)
・จํานวนเงินภาษีประกันสุขภาพ ติดต่อฝ่ายภาษี (zeimuka)

●หากอายุถึง 40 แล้ว ต้องเข้าร่วมประกันการดูแล
ทปีระเทศญีปุ่น คนทีอายุตงัแต่ 40 ปีขึนไป จะต้องเข้าร่วมประกันการดูแล
โดยประกันการดูแลนี คือระบบทสีามารถเข้ารับบริการการดูแลได้เมอืจําเป็น
วธิีการชําระและจํานวนเงินค่าประกันจะแตกต่างกันตามประกันทเีข้าร่วมและจํานวนรายได้
สํ  กรุณาติดต่อฝ่ายสวัสดิการดูแล (kaigofukushika)

●ต้องเข้าร่วมระบบเงินบํานาญ
ผู้ทีอยู่อาศัยในประเทศญีปุ่นทีมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี จะต้องเข้ารว่มระบบเงินบํานาญและชาํระค่าประกันทุกคน
เมอืเข้าสู่วยัชรา  พิการ หรือเสียชีวิต จะได้รับเงินจํานวนหนึง
สํ  กรุณาติดต่อฝ่ายประกันและเงินบํานาญ (kokuhonenkinka)

●ตอ้งยืนแสดงรายได้ของปีทีผา่นมา

ในประเทศญปุ่ีน จะต้องยนืแสดงรายได้ของปี 
ทีผ่านมาตงแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม

โดยจะมีการคํานวณภาษีทอียู่อาศัย ค่าประกันสุขภาพ 
ค่าประกันเงินบํานาญ ฯลฯ จากรายได้ทียนืนี

ท่านสามารถรับการลดหย่อน ฯลฯ ได้ 
จึงขอให้ทุกท่านทําการยนืแสดงรายได้ด้วย 
แม้ไม่มีรายรับก็ตาม

ทางอําเภอนาเมกาตะจะส่งแบบแนะนําการยนืเรอืง 
ในประมาณ เดือนมกราคมของทุกปี

สํ  กรุณาติดต่อฝ่ายภาษี 
(zeimuka)

●กรณีมรีถยนต์ขนาดเลก็ 
รถจักรยานทีมเีครืองกําเนิดไฟ ฯลฯ 
ในครอบครอง
วนัที 1 เมษายนของทุกปี ผู้ทีมีรถยนต์ขนาดเล็กในครอบครอง 

จะต้องชําระภาษีรถยนต์ขนาดเล็ก

สํ  กรุณาติดต่อฝ่ายภาษี (zeimuka)

●ต้องชําระภาษี
ในประเทศญปุ่ีน การชําระภาษีถือเป็นหน้าที
จะมีการแจ้งและส่งใบรายละเอียดการชําระ ภาษีทีอยู ่อาศัย ภาษีประกันสุขภาพ ภาษีรถยนต์ขนาดเล็ก 

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ประจําปีนนจากฝ่ายภาษี กรุณาชําระภายในเวลาทีกําหนด
สํ  กรุณาติดต่อฝ่ายรับมือการชําระ (shunotaisakuka)

●การใช้งานนาประปาและนาทง จะต้องยืนเรอืงขอก่อน

การใช้งานนาประปาและนาทิง จะต้องยนืเรอืงขอทเีคาน์เตอร์ติดต่อทัวไปก่อน
สํ ่ ายทรีบัผิดชอบ
ฝ่ายนาประปา (suidoka) ☎ 0299-55-1108
ฝ่ายนาทง (gesuidoka) ☎ 0299-55-0111

●กรุณาทงขยะตามวันทีกําหนด
วนัเก็บขยะได้ถูกกําหนดเอาไว้
โดยวันเก็บขยะและวิธีการแยกขยะจะแตกต่างกันไปตามประเภทของขยะ 

สํ  กรุณาติดต่อฝ่ายสงแวดล้อม (kankyoka) 

●การใช้งานนาประปาและนาทง จะต้องยืนเรอืงขอก่อน

การใช้งานนาประปาและนาทงิ จะต้องยนืเรอืงขอทเีคาน์เตอร์ติดต่อทัวไปก่อน
สํ ่ ายทรีบัผิดชอบ
ฝ่ายนาประปา (suidoka) ☎ 0299-55-1108
ฝ่ายนาทง (gesuidoka) ☎ 0299-55-0111

 ฝ่ายนาประปา (ศูนย์จ่ายนาอิซุมิอําเภอนาเมกาตะ) / ฝ่ายนาทง (สํานักงานทามะซึคุร)ิ

ฝ่ายประกันและเงินบํานาญ (สํานักงานทามะซึคุริ) / ฝ่ายภาษี (สํานักงานอะโซ)

ฝ่ายสวัสดิการดูแล (สํานักงานทามะซึคุร)ิ

ฝ่ายประกันและเงินบํานาญ (สํานักงานทามะซึคุร)ิ

ฝ่ายภาษี (สํานักงานอะโซ)

ฝ่ายรับมือการชําระ (สํานักงานอะโซ)

ฝ่ายสงแวดล้อม (สํานักงานคิตะอุระ)



ชาวต่างชาติก็สามารถรับการสนับสนุนการเลยีงบุตรและการศึกษาเช่นเดียวกับคนญปุ่ีนได้หากต้องการ

●เมือคลอดบุตร
เมือมีทารกอยู่ในท้องจะเรียกว่า ตงครรภ์ 
ซึงเมือทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าตังครรภ์แล้ว กรุณายืน “แจ้งตงครรภ์” ต่อทวีา่การและรับ “สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร”
โดยทสีมุดนีจะบันทึกสุขภาพของมารดาทตีงัครรภ์อยู่ และการเติบโตของบุตรจนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
นอกจากนี จะได้รับใบรับการตรวจสุขภาพครรภ์และทารกแรกเกิด
กรุณาเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนืองเพือการคลอดอย่างปลอดภัยและสบายใจ
ทศีูนย์สุขภาพก็มีโรงเรียนพ่อแม่เปิดให้บริการอยู่
หากมีความกังวลเกยีวกับการเลยีงบุตร กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนสุขภาพ (kenkozoshinka)

●ตังแต่เกิดจนเข้าโรงเรียนประถม

ระยะเวลาทียังไม่เข้าเรียน

อายุ บ้าน สถานรบัเลยีงเดก็ โรงเรยีนอนุบาล การฉีดวคัซีน การตรวจสุขภาพ

0ปี

● ฮิบ (2 เดือน – น้อยกว่า 5 ปี)
●โรคปอดอักเสบ
　(2 เดือน – น้อยกว่า 5 ปี)
●บีซีจี (3 เดือน – น้อยกว่า 6 เดือน)
●วคัซีนรวม 4 ชนิด
　(3 เดือน – น้อยกว่า 7 ปี 6 เดือน)
●โรคหัดและหัดเยอรมัน
　(ระยะที 1 : 1- น้อยกว่า 2 ปี)

●ตรวจสุขภาพ 1ปี 6 เดือน
●ตรวจสุขภาพฟั นเด็ก 2 ปี
◆การปรึกษาด้านสุขภาพอนืๆ

3ปี ●โรคไข้สมองอักเสบญีปุ่น ระยะที 1
　(3 ปี – 7 ปี 6 เดือน)

●ตรวจสุขภาพเด็ก 3 ปี
●การปรึกษาด้านสุขภาพอนืๆ

6ปี
●โรคหัดและหัดเยอรมัน 

(ระยะท ี2 : ช่วง 1 
ปีก่อนเข้าเรียนโรงเรียนประถม)

●การปรึกษาด้านสุขภาพอนืๆ

* การฉีดวคัซีน ฯลฯ จะมีใบแจ้งจากฝ่ายสนับสนุนสุขภาพไปยังท่าน

●สถานรับเลียงเด็ก
・รบัฝากเด็กตงัแต่ 0 ปี - วัยก่อนเข้าโรงเรียนประถม
・สามารถใช้บริการได้เมอืบิดามารดาไม่สามารถเลยีงบุตรได้ เช่น ขณะไปทํางาน หรือป่วย เป็นตน้
・วนัธรรมดาจะรับฝากตงแต่ 07:00 - 18:00 น.
   สําหรับวันหยุดหรือการรับฝากเกินเวลาจะแตกต่างกันไปตามสถานรับเลียงนั ๆ
・ค่าบรกิารรับฝากจะแตกต่างกันไปตามอายุของเด็ก และรายได้ของพ่อแม่ ฯลฯ
・สํ  กรุณาติดต่อ ฝ่ายสวัสดิการเด็ก (kodomofukushika) ของทีวา่การ

●โรงเรียนอนุบาล
・รบัฝากเด็กตงัแต่อายุ 5 ปี – วัยก่อนเข้าโรงเรียนประถม
・จะเรียนเกยีวกับแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจําวันขนัพนืฐาน ความสัมพันธ์กับเพอืน ฯลฯ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
・เข้าเรียนเวลา 8:30 – 9:00 น. และเลิกเรียนเวลา 14:30 - 15:00 น. (ต่างกันเล็กน้อยตามแต่โรงเรียนอนุบาลนน ๆ)
・จะมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเข้าเรียน ค่าเล่าเรียน ฯลฯ จํานวนหนึง ซึงอาจมีความแตกต่างตามรายได้ของครอบครัว (ได้รับการลดหย่อน)
・อาหารกลางวันจะมีจัดเตรียมให้
   โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 เยนต่อเดือน
・โรงเรียนจะหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
   วันสนปีและวันปีใหม่ และมีปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูหนาว
・นอกจากโรงเรียนอนุบาลของรัฐแล้ว ยังมีโรงเรียนเอกชนด้วย

・สํ  กรุณาติดต่อฝ่ายการศกึษาในโรงเรียน (gakkokyoikuka)

●ช่วงเวลาการเรียนของญีปุ่น
ทปีระเทศญีปุ่น ได้มีการกําหนดให้ช่วงระยะตงแต่อายุ 7 ปีบรบิูรณ์ ี การศึกษาแรกนับตังแต่วันถัดจากวันทอีายุครบ 6 ปีบรบิูรณ์) 

จนถึงอายุ 15 ปี (สนสุดปีการศึกษาทีเรียนอยู่ในวันทอีายุครบ 15 ปีบรบิูรณ์) เป็นช่วงเวลาการศึกษาภาคบังคับทังหมดจํานวน 9 ปี 
ผู้ปกครองจะต้องส่งเด็กเข้ารับการศึกษาภาคบังคับนี

โดยในโรงเรียนประถม มัธยมต้นและโรงเรียนทีได้รับการสนับสนุนพิเศษจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน
ชาวต่างชาติทมีีความประสงค์ ก็สามารถเข้ารับการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเช่นกัน(ต้องชําระค่าอาหารและค่าอุปกรณ์การเรียน)

ชว่งเวลาการศกึษาภาคบังคับ

โรงเรียน หลังเลิกเรียน กลุ่มทีเกยีวข้องเมอืเข้าเรียนแล้ว
อายุ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมตอนต้น ชมรมเด็กเล็กหลังเลิกเรียน

●สมาคมผู้ปกครองและครู
●สมาคมเพอืการเลยีงเด็ก
●สมาคมเด็ก

7ปี

12ปี

15ปี

●โรงเรียนประถม / โรงเรียนมัธยมตอนต้น
・เมอืมีอายุทีสามารถเข้าโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยมตอนต้นได้แล้ว และมีความประสงค์ทจีะเข้ารับการศึกษา
   ผู้ปกครองต้องยนื“แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการศึกษา” ต่อคณะกรรมการการศึกษา และรอรับ “ใบอนุญาตเข้ารับการศึกษา”
   จากทวีา่การ หลังจากนนให้ทําการลงทะเบียนตามทีกําหนด จึงจะเสร็จสนกระบวนการเข้ารับเรียน
・เวลาเข้าเรียนของโรงเรียนคือ 8:00 น. (ต่างกันเล็กน้อยตามแต่โรงเรียนนน ๆ)แล
   ะจะเลิกเรียนแตกต่างกันตามวันและระดับชนัการศึกษา
・อาหารกลางวันจะมีจัดเตรียมให้โดย
   มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 เยนต่อเดือน
・โรงเรียนจะหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์วนั
   สนปีและวันปีใหม่ และมีปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูหนาว
・ตงัแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม เรียกว่า “Nen (ปี)”  ตงแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดมา เรียกว่า “Nendo
   (ปีการศึกษา)” ในโรงเรียนจะใช้ “Nendo (ปีการศึกษา)” เป็นหน่วยนับเวลา 1 ปี
・กรณีทีมีความลําบากในการเดินทางมาโรงเรียนเนืองจากสถานะทางเศรษฐกิจของทางบ้านอําเ
   ภอสามารถช่วยชําระค่าใช้จ่ายส่วนหนึงได้
・สํ  กรุณาติดต่อฝ่ายการศกึษาในโรงเรียน (gakkokyoikuka)

●เกียวกับชมรมเด็กเล็กหลังเลิกเรียน
・อําเภอจะใช้โรงเรียนประถม ฯลฯ ในการรับฝากเด็กแทนทบี้าน
   สําหรับเด็กเล็กททีางบ้านไม่สามารถเลยีงดูได้อย่างเพียงพอหลังเลิกเรียน ด้วยเหตุผล เช่น ผู้ปกครองไปทํางาน ป่วย ฯลฯ
・ช่วงเวลารับฝากในวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเป็นตงัแต่เลิกเรียนถึง 18:30 น. และในวันเสาร์เวลา 08:00 – 18:30 น.
・สํ  กรุณาติดต่อฝ่ายสวัสดิการเด็ก (kodomofukushika)

●สนับสนุนทุกคนทีกําลังเลียงเด็ก
หากมีปั ญหาใดเกยีวกับการเลยีงเด็ก กรุณาติดต่อไปยังสถานทีด้านล่างนี

เนือหา งานหลัก สถานทตีิดต่อ

การพัฒนาและการเติบโตของเด็ก ห้องรบัปรกึษาสวัสดีทารก /
ห้องเรยีนอาหารหลังหย่านม เป็นต้น

ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพ 
(kenkozoshinka)

การสร้างความผูกพัน
ระหว่างพ่อแม่และลูก ห้องเรียนพ่อแม่ลูก / ห้องเรียนสุโตมิค เป็นตน้ ฝ่ายสวัสดิการเดก็ (kodomofukushika)

ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพ (ศูนย์สุขภาพคิตะอุระ) ☎ 0291-34-6200

ฝ่ายการศกึษาในโรงเรียน (สํานักงานคิตะอุระ)

ฝ่ายการศกึษาในโรงเรียน (สํานักงานคิตะอุระ)

ฝ่ายสวัสดิการเด็ก (สํานักงานทามะซึคุร)ิ

ฝ่ายสวัสดิการเด็ก (สํานักงานทามะซึคุร)ิ

ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพ (ศูนย์สุขภาพคิตะอุระ) / ฝ่ายสวัสดิการเด็ก (สํานักงานทามะซึคุริ)

งแต่วันท ี1 เมษายน 2557

งแต่วันที 1 เมษายน 2557



●กรุณาระวังไม่ส่งเสยีงดัง
・ห้ามส่งเสียงดัง หรือฟั งเพลงเสียงดังในเวลากลางคืน

●กรุณารักษากฎการทงขยะ
・ทงิในวันทกีําหนด ในทีทีกําหนด
・ทงิขยะโดยแยกประเภทขยะเผาไหม้ได้ ขยะเผาไหม้ไม่ได้ 
   ขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล
・ทิ ด้วยถุงขยะ (มีค่าใช้จ่าย) ทีอําเภอนาเมกาตะกําหนด
・เครอืงปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็นและเครอืงซักผ้า สามารถให้บริษัทมารับไปได้
   โดยจะมีค่ารีไซเคิลอยู่

●ขีจักรยานตามกฎจราจร
・ห้ามขีจักรยานซ้อนสองคน
・จักรยานก็ห้ามดมืแล้วขับเช่นเดียวกับรถยนต์
・

●มารยาทอืน ๆ
・ห้ามทิงก้นบุหรไีม่เป็นที
・ห้ามคายหมากฝรงัหรือเสมหะลงบนริมถนน ฯลฯ
・ห้ามเปลือยกายเดินข้างนอก
・เข้าห้องอาบนาในสภาพเปลือยกาย และลงสระว่ายนาด้วยชุดว่ายนา
・ล้างตัวก่อนลงอ่างหรือบ่อในห้องอาบนา
・สลิปเปอร์ทีวางอยู่ในห้องนามีไว้ใช้ในห้องนาโดยเฉพาะ
・เมือเข้าบ้านแล้ว ให้ถอดรองเท้า

 

●มารยาทอืน ๆ
・ห้ามทงิก้นบุหรไีม่เป็นที
・ห้ามคายหมากฝรงัหรือเสมหะลงบนริมถนน ฯลฯ
・ห้ามเปลือยกายเดินข้างนอก
・เข้าห้องอาบนาในสภาพเปลือยกาย และลงสระว่ายนาด้วยชุดว่ายนา
・ล้างตัวก่อนลงอ่างหรือบ่อในห้องอาบนา
・สลิปเปอร์ทวีางอยู่ในห้องนามีไว้ใช้ในห้องนาโดยเฉพาะ
・เมือเข้าบ้านแล้ว ให้ถอดรองเท้า



โฮะบิคิเซน
(เรือใบขนาดเล็กสำหรับทำประมงแบบญ่ีปุ่นโบราณ)

1 คาสุมิกาอุระฟุเรไอแลนด์2  โค่ยโค่ย
หอผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและการท่องเท่ียวอำเภอนาเมกาตะ

3

สวนสาธารณะทาคาสุซาคิ4 สวนสาธารณะเทนโนซาคิ5 อะโซออนเซน ชิราโฮะโนะยุ
โคะเทราสุุ

6

บ้านธรรมชาติเยาวชน
ชิราฮามะ ของจังหวัด

8 คิตะอุระออนเซน คิตะอุระโซ9สวนสาธารณะฮากุโระยามะ
(ซากปราสาทอะโซ)

7

8

50

18

18

50

50

18

18

8

2

2

2

2

339

184

183
183

184

206

185

185

186

185
189

186

187

242

184

183

114

อำเภอนาเมกาตะอำเภอนาเมกาตะ อำเภอคาชิมะ

อำเภออิตะโคะอำเภออินะชิคิ

อำเภอโฮโคตะ

อำเภอโอะมิทะมะ
สนามบินอิบาราคิ

คาสุมิกาอุระ

คิตะอุระ

อำเภอคาสุมิกาอุระ

きたうらこはん

ไทโย

ชินโฮโคตะ

●

โร๊คโคโอฮาชิ

สถานรับเลี้ยงเด็กทามาซึคุริไดซัง

โรงเรียนประถมทาเคดะ

หอวัฒนธรรม
หอชุมชนคิตะอุระ (ห้องสมุด)

โรงเรียนอนุบาลคิตะอุระ
สนามกีฬาคิตะอุระ

สถานรับเลี้ยงเด็กคิตะอุระ

โรงเรียนประถมซึสุมิ

ศูนย์สุขภาพคิตะอุระ
โรงเรียนอนุบาลโนโซมิ

โรงเรียนประถมคานาเมะ

โรงเรียนมัธยมต้นคิตะอุระ

สถานรับเลี้ยงเด็กทามาซึคุริไดอิจิ

หอชุมชนทามาซึคุริ
ห้องสมุดอำเภอ

โรงเรียนอนุบาลทามาซึคุริ

โรงเรียนมัธยมต้นทามะซึคุริ
ศูนย์จ่ายน้ำอิซุมิ
สนามกีฬากลางทามาซึคุริ / 
ศูนย์มหาสมุทร B&G
โรงเรียนประถมศึกษาทามาซึคุริ

ชิราฮามะ วอล์คกิ้งเซนเตอร์

สถานรับเลี้ยงเด็กริวโชจิ

โรงเรียนประถมอะโซฮิกาชิ

สนามกีฬาอะโซ

สถานรับเลี้ยงเด็กอะโซ

สถานรับเลี้ยงเด็กทามาซึคุริไดนิ

โรงเรียนมัธยมต้นอะโซ

เลคอีโก้คังเคียวบิคะเซนเตอร์

สำนักงานภาษีจังหวัดนาเมกาตะ

โรงพยาบาลทั่วไปเขตพื้นที่นาเมกาตะ

สถานีดับเพลิงนาเมกาตะ

สถานีตำรวจนาเมกาตะ

ที่ว่าการอำเภอนาเมกาตะ
(สำนักงานคิตะอุระ)

หอชุมชนคิตะอุระ
(ห้องสมุด)โรงเรียนประถมอะโซ / 

โรงเรียนอนุบาลอะโซ

บ้านเด็ก สุมิเระโนะโซโนะ

ที่ว่าการอำเภอนาเมกาตะ
(สำนักงานทามะซึคุริ)

ที่ว่าการอำเภอนาเมกาตะ(สำนักงานอะโซ)

คาสุมิกาอุระโอฮาชิ

คิตะอุระโอฮาชิ

242

きたうらこはんたう ははんうらこきた こ

การเดินทาง

ทางพิเศษโจบนั [จนถึงคิวทามะสึคุริ]
สึจิอุระคิตะอินเตอร์เชนจ →์ ทางหลวงหมายเลข354 →

ผ่านทางคาสุมิกาอุระโอฮาช ิ… 25 กม.     40 นาที
ชิโยดะอิชิโอคะอินเตอร์เชนจ ์→ ทางหลวงหมายเลข 6

ทางหลวงหมายเลข 355 … 20 กม.   35 นาท
* สนามบินอิบาราคิ　รถแท็กซี่ 15 นาที [จนถึงคาสุมิกาอุระฟุเรไอแลนด]์

ทางพิเศษฮิกาชิคันโต [จนถึงคิวอะโซ]
อิตะโคะอินเตอร์เชนจ ์→ ถนนจังหวัดสายมิโตะ-คามิส ุ… 15 กม.   25 นาที

สาย JR คาชิมะ [จนถึงคิวอะโซ]
สถานีอิตะโคะ → ทางหลวงหมายเลข 51 → ทางหลวงหมายเลข 355 … 12 กม.   20 นาที

รถบัสด่วน
ประตูยาเอสุทิศใต้ สถานีโตเกียว → ไปสถานีโฮโคตะ

ลงท่ี  สำนักงานอะโซ … 120 นาที
ลงท่ี  ทางเข้าสำนักงานคิตะอุระ … 140 นาที

ทางพิเศษฮิกาชิคันโต
อิบาราคิคูโคคิตะอินเตอร์เชนจ์ 
ทางพิเศษฮิกาชิคันโต
อิบาราคิคูโคคิตะอินเตอร์เชนจ์ 

แยกอิบาราคิมาจิแยกอิบาราคิมาจิ
ทางพิเศษ 
　 คิตะคันโต
ทางพิเศษ 
　 คิตะคันโต

มหาสมุทร 
แปซิฟิ ก

มหาสมุทร 
แปซิฟิ ก

คิตะอุระคิตะอุระ

สา
ยค

าช
ิมะ

สา
ยค

าช
ิมะ

อำเภอ
นาเมกาตะ

คาสุมิกาอุระคาสุมิกาอุระ

คาชิมะ
รินไคเทสึโด

คาชิมะ
รินไคเทสึโด

สายมิโตะ
สายมิโตะ

ทางพิเศษโจบัน

ทางพิเศษโจบัน

ทางพิเศษฮิกาชิคันโต

ทางพิเศษฮิกาชิคันโต

สา
ยโ

จบ
ัน

สา
ยโ

จบ
ัน

สายนาริตะ
สายนาริตะ

แยกโทโมเบะแยกโทโมเบะ

อิชิโอคะอิชิโอคะ
ชิโยดะอิชิโอคะอินเตอร์เชนจ์ชิโยดะอิชิโอคะอินเตอร์เชนจ์

สึจิอุระคิตะอินเตอร์เชนจ์สึจิอุระคิตะอินเตอร์เชนจ์

อิตะโคะอิตะโคะ

มะสึโดะมะสึโดะ

อิตะโคะอินเตอร์เชนจ์อิตะโคะอินเตอร์เชนจ์

สึจิอุระสึจิอุระ

โฮโคตะโฮโคตะ
ถนนจังหวัด สายมิโตะ-คามิสุ

ถนนจังหวัด สายมิโตะ-คามิสุ

สนามบินอิบาราคิ

1

4

2 3

9

8

5

6

7

206

คำอธิบายแผนภาพ

โรงพยาบาล / คลินิก

คลินิกทันตกรรม

สถานีดับเพลิง

สถานีตำรวจ

ทางหลวง

ร้านสะดวกซื้อ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่

จุดท่องเที่ยว

เป็นวธิีหาปลาททีํามานานต่อเนืองกันประมาณ 50 ปี 
แต่ได้เลิกทําไปแล้วครงหนึงในช่วงปลายทศวรรษท ี1970
ปัจจุบันได้มีการล่องเรือสําหรับการท่องเทียว 
ในวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ในช่วงระหว่าง 
เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

ภายในพนืทีประมาณ 4.2 ha มีสนามหญ้า ลานร่มไม ้
ลานอเนกประสงค์ ฟาร์มทดลองเพือการเรียนรู้ 
ศูนย์แลกเปลียน ภูเขาซากุระ ถนนอาจิไซ ฯลฯ 
ซึงเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและดอกไม้ที 
บานสะพรงัทั สีฤดู

สวนสาธารณะฮากุโระยามะเป็นบริเวณทเีคยมี
ปราสาทของตระกูลอะโซทีปกครองเขตพืนทีนีมา 
400 ปีในช่วงยุคกลาง
ปัจจุบันไม่มีสงปลูกสร้างในยุคสมัยนนเหลืออยู่แล้ว 
แต่ยังมีเนินดินและร่องรอยการขุดทีซ่อนเอา 
บรรยากาศ ในยุคนนเอาไว้

หอสายรุ้งทามะซึคุริทสูีงตระหง่านอยู่เชิงสะพาน 
คาสุมิกาอุระโอฮาชิเป็ นสัญลักษณ์ของคาสุมิกาอุระฟุ
เรไอแลนด์ที
สามารถมองเห็นได้แต่ไกล
นอกจากนีก็ยังมีสวนสาธารณะพร้อม 
ทีสําหรับเล่นนา และหอวิทยาศาสตร์ด้านน้ อีกด้วย

สวนสาธารณะเทนโนซาคิทียืนเข้าไปในทะเลสาบ 
คาสุมิกาอุระเป็นจุดชมวิวทสีามารถมองเห็นทิวทัศน์ 
ทสีวยงาม ของริมฝงัทะเลสาบได้
โดยเฉพาะทิวทัศน์ยามเย็นของภูเขาสึคุบะและ
คาสุมิกาอุระทีสวยราวกับเป็นภาพวาดภาพหนึง

บ้านธรรมชาตินีตงัอยู่บนทีสูงทีสามารถมอง
ลงมาเห็นคิตะอุระได้ 
เป็นสถานทพีักอาศัยทีสามารถสัมผัสได้ถึงธรรมชาติ 
เช่น แคมป์

ขายผักและผลิตภัณฑ์แปรรูปของอําเภอนาเมกาตะ
และทําการโปรโมทการท่องเทียวไปด้วย

ท่านจะได้รับช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายไปกับภาพ 
พาโนราม่าของคาสุมิกาอุระ

ตงัอยู่ทีรมิฝงัทะเลสาบคิตะอุระตรงเชิงสะพาน 
โร๊คโคโอฮาชิ สามารถชมความงามของคิตะอุระใน
แต่ละฤดูได้

คาสุมิกาอุระฟุเรไอแลนด์
หอสายรุ้งทามะซึคุริทสูีงตระหง่านอยู่เชิงสะพาน 
คาสุมิกาอุระโอฮาชิเป็ นสัสญลักษณ์ของคาสุมิกาอุระฟุ
เรไอแลนด์ที
สามารถมองเห็นได้แต่ไกล
นอกจากนีก็ยังมีสวนสาธารณะพร้อม
ทสํีาหรับเล่นน้า และหอวิทยาศาสตร์ด้านน้าอีกด้วย

คาสุมิกาอุระฟุคาสุมิกาอุระฟุเรไอเรไอแลนด์แลนด์แลนด์2222

หอสายรุ้งทามะซึคุริทีหอสายรุ้งทามะซึคุริทีีีีีีสูสูงตระหง่านอยู่เชิงสะพานงตระหง่านอยู่เชิงสะพาน งตระหง่านอยู่เชิงสะพาน
โคาสุมิกาอุระโอฮาชิเคาสุมิกาอุระโอฮาชิเปป็ป็ สนสนสัััญลักษณ์ญลักษณ์์์์์์ ฟของคาสุมิกาอุระฟุของคาสุมิกาอุระฟุุุ

์เรไอแลนด์ทีเรไอแลนด์ทีีีีีี
สามารถมองเห็นได้แต่ไกลสามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กลสามารถมองเห็นได้แต่ไกล

นนอกจากนนอกจากนีีี ีก็ยังมีสวนสาธารณะพร้ก็ยังมีสวนสาธารณะพร้รอ้มรอ้มร้ร้
ทีทีทีสํสํสําหรับเล่นนาาหรับเล่นน้หรับเล่นน้าาา และหอวิทยาศาสตร์ด้านน้และหอวิทยาศาสตร์ด้านน้้้้้ าอีกดว้ย



รายชือสถานทีสาํหรับติดต่อ
ชือ ทอียู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียด

ฉุ
กเฉิ

น

สถานีตํารวจนาเมกาตะ อะโซ 1723 0299-72-0110 หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน: 110

สถานีดับเพลิงนาเมกาตะ โอบาตะ 1101-38 0291-35-0119 หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน: 119

เกียวกับท
ีว่าการ

ทีวา่การอําเภอนาเมกาตะ
(สํานักงานอะโซ) อะโซ 1561-9 0299-72-0811

ห้องเคาน์เตอร์ติดต่อทัวไป / ฝ่ายภาษี / 
ฝ่ายรับมือการชําระ / ฝ่ายบัญชี / ฝ่ายบริหารทัวไป / 
ฝ่ายการเงิน / ฝ่ายเลขานุการ / ฝ่ายนโยบายและแผน

ทวีา่การอําเภอนาเมกาตะ
(สํานักงานคิตะอุระ) ยามาดะ 2564-10 0291-35-2111

องเคาน์เตอรต์ดิต่อทัวไป / ฝ่ายการศึกษาในโรงเรยีน 
/ ฝ่ายสงแวดล้อม / ฝ่ายพาณิชย์และการท่องเทยีว 
/ ฝ่ายเกษตรป่าไม่และประมง / สภาการเกษตร / 
ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา (ในโรงยิมคิตะอุระ)

ทวีา่การอําเภอนาเมกาตะ
(สํานักงานทามะซึคุริ) ทามะซึคุริโค 404 0299-55-0111

ห้องเคาน์เตอร์ติดต่อทัวไป / 
ฝ่ายประกันและเงินบํานาญ / ฝ่ายสวัสดิการสังคม 
/ ฝ่ายสวัสดิการเด็ก (ตงแต่ 1/4/2557) / 
ฝ่ายสวัสดิการดูแล / ฝ่ายก่อสร้างเมือง / ฝ่ายนาทิ /
ฝ่ายนาประปา (ศูนย์จ่ายนาอิซุมิ)

ศูนย์สุขภาพคิตะอุระ ยามาดะ 3282-10 0291-34-6200 ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพ
การฉีดวคัซีน / ปรึกษาเรอืงสุขภาพ ฯลฯ

หอชุมชนอะโซ อะโซ 1221 0299-72-1573 จัดการเรียนการสอนประเภทต่างๆ

หอชุมชนคิตะอุระ ยามาดะ 2175 0291-35-3777 ฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีพ
การเรยีนการสอนประเภทต่างๆ

หอชุมชนทามะซึคุริ ทามะซึคุริโอซึ 1179 0299-55-0171 จัดการเรียนการสอนประเภทต่างๆ

ห้องสมุดอําเภอ ทามะซึคุริโอซึ1175 0299-55-1495

คังเคียวบิขะเซนเตอร์ อะโซ 3268-14 0299-72-2413 รบัขยะ

โรงเรียน
 

อนุ
บาล

โรงเรียนอนุบาลอะโซ อะโซ 1147-1 0299-72-0530 * ก่อตงปีการศึกษา 2557

โรงเรียนอนุบาลคิตะอุระ ยามาดะ 1281 0291-35-2038

โรงเรียนอนุบาลทามะซึคุริ ทามะซึคุริโค 4175 0299-55-0281

สถาน
รับเลียงเด

็ก

สถานรับเลยีงเด็กอะโซ อะโซ 3323-10 0299-72-0522

สถานรับเลยีงเด็กริวโชจิ เนโกะยะ 99 0299-73-3101

บ้านเด็ก สุมิเระโนะโซโนะ อะโซ 615-4 0299-77-1766

สถานรับเลยีงเด็กคิตะอุระ นาคะเนะ 309-1 0291-35-3141

สถานรับเลยีงเด็กโนโซมิ 
ศูนย์เด็กทีได้รับการรับรอง ยามาดะ 3418-4 0291-35-2550

สถานรับเลยีงเด็กทามะซึคุริไดอิจิ ทามะซึคุริโอซึ 1027-1 0299-55-3631

สถานรับเลยีงเด็กทามะซึคุริไดนิ ไซเรนจิ 481 0299-56-0710

สถานรับเลยีงเด็กทามะซึคุริไดซัง เซริซาวะ 1652-5 0299-55-1224

โรงเรียน
ประถม

โรงเรียนประถมอะโซ อะโซ 1147-1 0299-72-0049

โรงเรียนประถมอะโซฮิกาชิ คุราคาวะ 549 0299-80-7701

โรงเรียนประถมซึสุมิ ฮันโจ 212 0291-35-2869

โรงเรียนประถมคานาเมะ โอบาตะ 940 0291-35-2773 　* มีกําหนดรวมกันในปีการศึกษา 2559

โรงเรียนประถมทาเคดะ อุจิจูคุ 1598 0291-35-2571

โรงเรียนประถมทามะซึคุริ ทามะซึคุริโค 3200 0299-56-4040 * ก่อตงในปีการศึกษา 2557

โรงเรียน
มัธยมต

อน
ต

้น

โรงเรียนมัธยมตอนต้นอะโซ มินามิ 327-3 0299-80-8070

โรงเรียนมัธยมตอนต้นคิตะอุระ อุจิจูคุ 390 0291-35-2161

โรงเรียนมัธยมตอนต้นทามะซึคุริ ทามะซึคุริโค 2807 0299-55-0131

โรงเรียนมัธยมตอนต้นคิตะอุระซันอิคุ นาริตะ 895 0291-35-2131

รายชือหน่วยงานเกียวกับการรักษาพยาบาล
ชือ ทอียู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียด

สถาน
ที

รกัษ
าพ

ยาบาล

โรงพยาบาลทัวไปเขตพนืทนีาเมกาตะ อิโนะอุเอะฟุจิอิ 98-8 0299-56-0600

คลินิกอะซาคุระ อะโซ 1110-1 0299-72-0036

คลินิกโอนุมะ อะโซ 1105-2 0299-72-0388

ศูนย์ศัลยกรรมเคนโมจิ อะโซ 1555-4 0299-72-0805

คลินิกฮะนิว อะโซ 1118 0299-72-0300

คลินิกซึบาสะ ชิมะนามิ 1511 0299-72-2830

คลินิกอะโซ อิไก 353-24 0299-80-8005

คลินิกคิตะอุระ ยามาดะ 1146-7 0291-35-2500

คลินิกคานาซึคะ เทะกะ 3125 0299-55-0556

คลินิกตรวจภายใน โซ ทามะซึคุริโค 510-3 0299-36-2611

คลินิกผิวหนังเนะโมโตะ ทามะซึคุริโค 414-3 0299-55-0538

คลินิกฮานาวะ ทามะซึคุริโค 5985 0299-55-4100

ค
ลินิ

กทั
น

ตกรรม

คลินิกทันตกรรมยามากุจิ คุราคาวะ 433 0299-73-2241

คลินิกทันตกรรมอะไรดะ อะโซ 75 0299-72-0211

คลินิกทันตกรรมฮิโระโอขะ อะโซ 1122 0299-72-0128

คลินิกทันตกรรมอิซาขะ ทามะซึคุริโค 4466 0299-55-4182

คลินิกทันตกรรมโฮซุย เทะกะ 1263 0299-55-0572

คลินิกทันตกรรมมิยาโมโตะ ทามะซึคุริโค 4473 0299-55-0537

คลินิกทันตกรรมทาคาโนะ ทามะซึคุริโค 6866-2 0299-55-2911

คลินิกทันตกรรมมิโดริกาโอขะ ทามะซึคุริโค 6534-10 0299-55-3135

คลินิกทันตกรรมชิกะซาคิ โอบาตะ 612-1 0291-35-1727

คลินิกทันตกรรมไทโยนาเมกาตะ ชิโระคุ 1265 0299-73-0016

* กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนมารับการตรวจ

อําเภอนาเมกาตะ จะมีรถแท็กซีแบบนังร่วมกัน “รถสายมิตรภาพนาเมกาตะ (นาเมกาตะฟุเรไอโก)”
นทอีําเภอนาเมกาตะเท่านน แต่จะไปรับส่งทีทีท่านต้องการในเวลาทีท่านต้องการ

ค่าโดยสารอยู่ที ครงละ 500 เยน สามารถเรียกใช้ได้อย่างสบายใจ
ทั นี ในการใช้บริการจะต้องทําการลงทะเบียนล่วงหน้าง่าย ๆ ก่อน
สํ ังคมอําเภอนาเมกาตะ (syakaifukushikyogikai)
【วนัทํางาน】 วนัจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วนัสนปีและวันปีใหม่ (29/12 – 3/1)
【ค่าบรกิาร】 ครงละ 500 เยน (นักเรียนมัธยมตอนต้นขึนไป)
【สถานทตีิดต่อ】 สภาสวัสดิการสงัคมอําเภอนาเมกาตะ ☎ 0299-36-2020

มาใช้บริการแท็กซรีว่มกันมั ?

อําเภอนาเมกาตะจะมกีลุ่มทีเรยีกวา่ “เขตการปกครอง (เกียวเซคุ)” ซึงจะทําความสะอาดเมอืง หรอืชว่ยเหลือซึงกันและกัน ฯลฯ 
เมอืเข้าร่วมแล้วจะได้รับข้อมูลข่าวสารของอําเภอจากคนในท้องที 
หากต้องการเข้าร่วมกรุณาติดต่อหัวหน้าเขตพนืทีหรือคณะกรรมการสภาชุมชนของพนืทีทอีาศัยอยู่
【สถานทตีิดต่อ】ฝ่ายบริหารทัวไป (สํานักงานอะโซ)

ห้องเคาน์เตอร์ติดต่อทัวไป / 
ฝ่ายประกันและเงินบํานาญ / ฝ่ายสวัสดิการสังคม 
/ ฝ่ายสวัสดิการเด็ก (ตงแต่ 1/4/2557) / 
ฝ่ายสวัสดิการดูแล / ฝ่ายก่อสร้างเมือง / ฝ่ายนาทิ /
ฝ่ายนาประปา (ศูนย์จ่ายนาอิซุมิ)
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ไปยังพนืทีเกบ็ชัวคราว 
ของแตล่ะตําบล

ติดต่อบขิะเซนเตอรห์รอื 
บรกิารเกบ็ขยะทีบา้นโดยตรง

(มคี่าใชจ้่าย)

ขยะเผาไหม้ได้ ทุกสปัดาห์
ตําบลอะโซ

วันจันทร์ พฤหัสบดี
ตําบลทามาซึคุริ

วันอังคาร ศุกร์
ตําบลคิตะอุระ

วันพุธ เสาร์

ทุกสปัดาห์
ตําบลอะโซ
วันจันทร์ พฤหัสบดี

(ยกเว้นวันพฤหัสที 1 และ 3)
ตําบลทามาซึคุริ

วันอังคาร ศุกร์
(ยกเว้นวันศุกร์ท ี1 และ 3)

ตําบลคิตะอุระ
วันพุธ เสาร์

(ยกเว้นวันพุธที 1 และ 3)

ตําบลอะโซ
ตําบลทามาซึคุริ
ตําบลคิตะอุระ

วันเสาร์ อาทิตย์

ทุกสปัดาห์

ทกุสัปดาห์ที 1 และ 3 ของเดอืน
ตําบลอะโซ

วันพฤหัสบดี
ตําบลทามาซึคุริ

วันศุกร์
ตําบลคิตะอุระ

วันพุธ

ทกุสัปดาห์ที 1 และ 3 ของเดอืน
ตําบลอะโซ

วันพฤหัสบดี
ตําบลทามาซึคุริ

วันศุกร์
ตําบลคิตะอุระ

วันพุธ

ขยะเผาไหม้ไม่ได้

ขยะมีพิษ

ขยะรีไซเคิล

ขยะรีไซเคิล 
ประเภทกระดาษ

ขยะขนาดใหญ่

กรุณาทิ ด้วยถุงทีกําหนด

กรุณาทิ ด้วยถุงทีกําหนด

ขยะจากห้องครัว

ผ้าอ้อมกระดาษ
(ทงสงสกปรกก่อน)

แบตเตอร ี

หลอดไฟ

หนังสอืพิมพ์
โฆษณา นิตยสาร

กล่องนม

เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่

เครอืงใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

กล่องลัง

เครอืงวัดอุณหภูมิร่างกาย

ขวด
ขวดพลาสติก

กระป๋องอลูมิเนียม / เหล็ก
(เฉพาะสําหรับเครอืงดืม)

กระจก

ประเภทพลาสตกิ

ถาด อาหาร

ไฟแชค็แบบใชแ้ล้วท ิ

หมอ้ กานา แก้วน้
ถ้วยชาม ฯลฯ

* ประเภทขวดและขวดพลาสติก
   ต้องถอดฝาออกก่อน
* ขวดเบียร์ ฯลฯ
   ให้นําไปยังร้านค้าหรือกลุ่มเก็บขยะรีไซเคิล

* หลอดไฟทีไม่สามารถใส่ในถุงได้ จะถือว่าเป็น
   ขยะขนาดใหญ่ กรุณาติดต่อบิขะเซนเตอร์หรือ
   ศูนย์บริการเก็บขยะตามบ้านโดยตรง

เวลาเปิดปิดพืนทีเก็บชวัคราว
8:00 – 17:00 น.

เฉพาะทีมีเครอืงหมายนีเท่านน

ฝาโลหะ→
ทงิเป็นขยะเผาไหม้ไม่ได้

ฝาพลาสติก→
ทิงเป็นขยะเผาไหม้ได้

หมอ้ตม้นา
เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็
ฯลฯ

ฝาทีเป็นโลหะ
ขวด / กระป๋อง 

ทีไม่ใชสํ่าหรับเครืองดืม
กระถางตน้ไม้

●ด้วยภาชนะสําหรับทิงขยะสฟ้ีา
●กรุณาอย่าใสอ่ย่างอืนทีไม่ใช่กระป๋อง 
　ขวดหรือขวดพลาสติก
●กรุณาทงกระป๋องนามันและขวดน้ มัน 
　ไม่ว่าขนาดใดก็ตามเป็น
　ขยะเผาไหม้ไม่ได้

●ด้วยภาชนะสําหรับทิงขยะสแีดง / 
　เหลือง
●กรุณาอย่าใสข่ยะรีไซเคิลจําพวก
　กระป๋องขวด ขวดพลาสติก
●ของทีไม่สามารถใสใ่นภาชนะสําหรับ 

ทิงขยะได้ จะถือว่าเป็นขยะขนาดใหญ่ 
กรุณาติดต่อบิขะเซนเตอร์หรือศูนย์บริการ 
เก็บขยะตามบ้านโดยตรง

ไปยังพนืทีทเีขตกําหนดหรือ
ไปยังบิขะเซนเตอร์โดยตรง

โทรทัศน์

เครอืงซักผ้า เครอืงปรับอากาศ
(ทงแบบในหอ้งและนอกหอ้ง)

ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง

บขิะเซนเตอรจ์ะไมร่บัเครอืงใช้ไฟฟ้า 5 อย่างทีถูกกําหนดตามกฎหมายรีไซเคิลเครอืงใช้ไฟฟ้า

★กรุณานําออกไปยังจุดทีกําหนดไว้เป็นจุดทงิขยะ

★กรุณาทงิขยะในวันทกีําหนดก่อน 8:00 น.

★ขยะในจุดทงิขยะทีไม่ได้อยู่ในภาชนะสําหรับทงิขยะโดยเฉพาะหรือถุงทกีําหนด จะไม่ถูกเก็บ

★ ไม่สามารถเก็บขยะหรือของเสียจากอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ 5 อย่างตามกฎหมายรีไซเคิลเครอืงใช้ไฟฟ้า 
　คอมพิวเตอร์สําหรับครัวเรือน เครอืงมือเกษตรกรรม สี ภาชนะบรรจุสงมีพิษ (ยาทใีช้ในการเกษตร ฯลฯ) 

●ด้วยภาชนะสําหรับทิงขยะสฟ้ีา
●กรุณาอย่าใสอ่ย่างอืนทีไม่ใช่กระป๋อง 
　ขวดหรือขวดพลาสติก
●กรณุาทงกระป๋องนามันและขวด มัน 
　ไม่ว่าขนาดใดก็ตามเป็น
　ขยะเผาไหม้ไม่ได้

หมอ้ กานา แก้ว
ถ้วยชาม ฯลฯ

หมอ้ตม้นา
เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็
ฯลฯ
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