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เมือง อิชิโอกะ

「คู่มือการดารงชีวิตเมืองอิชิโอกะ」 เป็ นหนังสือที่รวบรวม
ขัน้ ตอนและการติดต่ อสอบถามข้ อมูลต่ างๆที่ให้ บริการสาหรับประชาชนในเมืองอิชิโอกะเป็ นภาษาต่ างๆ
(ภาษาอังกฤษ・ภาษาจีน・ภาษาเกาหลี・ภาษาไทย・ภาษาโปรตุเกส) ขัน้ ตอนหรือระบบต่ างๆ
และรายละเอียดของข้ อมูล กรุ ณาติดต่ อสอบถาม ไปยังสถานที่หรือหน่ วยงานตามที่มีสัญลักษณ์ ○
？
・ศูนย์ให้ คำปรึกษำแก่ชำวต่ำงชำติ สมำคมนำนำชำติจงั หวัดอิบำรำกิ จัดให้ บริ กำร ล่ ามทางโทรศัพท์

(ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย) เมื่อต้ องไปติดต่อที่วำ่ กำรอำเภอหรื อโรงเรี ยน เป็ นต้ น รำยละเอียด กรุณำตรวจสอบจำก
「ช่องทำงให้ คำปรึ กษำแก่ชำวต่ำงชำติ・บริ กำรล่ำมทำงโทรศัพท์ 」หน้ ำที่ 26
・เบอร์ โทรศัพท์ภำยในเขตเมืองอิชิโอกะ ไม่ ได้ ใส่ รหัสพืน
้ ที่ 0299 ไว้
・เนื ้อหำที่ตีพิมพ์ เป็ นรำยละเอียด ณ 1 เมษายน 2016 โดยข้ อมูลล่ำสุด เช่น กิจกรรม
หรื อระบบของเมืองอิชิโอกะ จะแจ้ งให้ ทรำบทำง「โฮมเพจเมืองอิชิโอกะ」・「โคโฮอิชิโอกะ」・
「อิชิโอกะเมลแมกกำซีน」
？ ที่แทรกอยู่「ที่วำ
・จำกสัญลักษณ์ ○
่ กำรอำเภอ」หมำยถึง「ที่วำ่ กำรอำเภออิชิโอกะ」และ「สำขำยำซำโตะ」

หมำยถึง「สำนักงำนทัว่ ไปสำขำยำซำโตะ」
☆「โฮมเพจ เมืองอิชิโอกะ」
（http://www.city.ishioka.lg.jp/）มีฟังก์ชน
ั่ สำหรับแปลภำษำอัตโนมัติ
※ภำษำที่ให้ บริ กำร

ภำษำอังกฤษ , ภำษำจีน (แบบย่อ, แบบดังเดิ
้ ม) , ภำษำเกำหลี , ภำษำโปรตุเกส ,
ภำษำสเปน , ภำษำไทย แต่อำจจะมีบำงส่วนที่แปลได้ ไม่ถกู ต้ อง
☆「โคโฮอิชิโอกะ (ข่ำวสำรอิชิโอกะ)」เป็ น ข่ำวสำรของอำเภอ (ฟรี ) (ตีพิมพ์เดือนละ 2 ครัง้ ทุกวันที่ 1 และ 15)

สถำนที่แจก คือสถำนที่สำธำรณะในเมือง เช่น สถำนีรถไฟ , สถำบันกำรเงิน , ร้ ำนสะดวกซื ้อ เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ยังสำมำรถอ่ำนได้ ทำงอินเทอร์ เน็ต
☆「อิชิโอกะเมลแมกกาซีน 」 เป็ น นิตยสำรที่สง่ ทำงเมล (ฟรี )

จำกอำเภอเพื่อแจ้ งข่ำวสำร
กำรจัดกิจกรรมในเมือง , กำรตรวจรักษำฉุกเฉินเวลำกลำงคืน และ วันหยุด , สภำพอำกำศ ・กำรป้องกันภัยพิบตั ิ ,
กำรดับเพลิง ・อัคคีภยั
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ภั ย พิ บั ติ ・ ฉุ ก เ ฉิ น
เหตุร้าย・อุบตั ิเหตุ
สถำนีตำรวจ TEL 110

เพลิงไหม้・ฉุกเฉิน
สถำนีดบั เพลิงTEL 119
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
กรุณำแจ้ งว่ำ กำลังเกิดเพลิงไหม้ อะไร ที่ไหน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น
กรุณำแจ้ งว่ำเป็ น「อุบตั เิ หตุ」หรื อ「เจ็บป่ วย」

แนะนาโรงพยาบาลที่สามารถไปตรวจรักษาได้ในวันหยุด・ช่วงกลางคืน
ศูนย์ควบคุมข้อมูลการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นอิบารากิ
TEL 029-241-4199（รองรับ 24 ชัว่ โมง）
สถานีดบั เพลิงสานักงานใหญ่เมืองอิชิโอกะ
TEL 23-0119（รองรับ 24 ชัว่ โมง）
สถานีดบั เพลิงยาซาโตะ
TEL 43-6491（รองรับ 24 ชัว่ โมง）
บริ การโทรศัพท์
TEL 0800-800-7766（เสียงเทปตอบรับอัตโนมัติ）

★โรงพยำบำลที่สำมำรถไปตรวจรักษำได้ ในวันหยุด・ช่วงกลำงคืน มีแจ้ งให้ ทรำบทำง
「ข่ำวสำรเมืองอิชิโอกะ」ฉบับวันที่ 15 ของทุกเดือน , โฮมเพจเมืองอิชิโอกะ

และเมลแมกกำซีน
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สถานที่หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกป้องกันภัยพิบตั ิ TEL 23-1111
○

สถำนที่หลบภัยเมืองอิชิโอกะที่จดั เตรี ยมไว้ เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
แผนที่ http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page001833.html
ชื่อสถำนที่
อิชิโอกะ โชกักโค
ฟุจู โชกักโค
เซคิคำวะ โชกักโค
คิตะ โชกักโค
มินำมิ โชกักโค
ฮิกำชิ โชกักโค
ซุกินำมิ โชกักโค
อิชิโอกะ ชูกกั โค
ฟุจู ชูกกั โค
โจนัน ชูกกั โค
โคคุฟุ ชูกกั โค
อิชิโอคะ ไดอิจิ โคโตกักโค
อิชิโอคะ ไดนิ โคโตกักโค
ฮิกำชิจิคุ โคมินคัง
โจนันจิคุ โคมินคัง
โคคุฟจุ ิคุ โคมินคัง
อิชิโคกะไกโยเซ็นเตอร์
ฟุเรไอโนะซำโตะ อิชิโอกะฮิมำวำริโนะยำคำตะ
อิชิโอกะ อุงโดโคเอ็น
โซโนเบะ โชกักโค
ฮิกำชินำรูอิ โชกักโค
คำวำรำเอะ โชกักโค

ที่อยู่
โซชะ 1-2-10
วำคำมัทซึ 1-11-18
อิชิคำวะ 1153
เนะอะตำริ 10949
มินำมิได 4-1 -1
อำซำฮิได1-11-3
ซุกินำมิ 2-3 -1
ฮิกำชิอิชิโอกะ 4-2 -1
วำคำมัทซึ 2-6 -5
ทำคะฮำมะ112
โซชะ2-12 -1
อิชิโอกะ1-9
ฟุจู 5-14 -14
ฮิกำชิอิชิโอกะ 4-6-24
มิมรู ะ7109
โคคุฟุ 5-7 -1
โซเมยะ1415
โอซุนะ10527 -6
มินำมิได 3-34 -1
มิยำกิซำคิ 6
ฮิกำชินำรูอิ 996
คำวำรำยะ 1135 -2
4

หมำยเลขโทรศัพท์
22-6105
24-0111
26-3225
22-6486
26-2850
26-2342
24-2926
26-2340
24-0022
22-2487
24-0510
22-4135
23-2101
26-6503
26-3341
22-2940
23-5191
35-1126
26-7210
46-1017
46-1341
44-0055

โคเซ โชกักโค
อำชิโฮะ โชกักโค
โยชิอุ โชกักโค
คำคิโอกะ โชกักโค
โอบำตะ โชกักโค
ฮำยำชิ โชกักโค
โคะซำกุระ โชกักโค
อำซำฮิ สปอร์ ตโคริวชิเซซึ
โซโนเบะ ชูกกั โค
คิวอำริอำเกะ ชูกกั โค
คิวยำซำโตะมินำมิ ชูกกั โค
ยำซำโตะ ชูกกั โค
จูโอ โคมินคัง
คำตำโนะชูไกโจะ
โอมำซุดะโมคุเทคิเซ็นเตอร์
มินำมิ โฮอิคโุ ชะ
ยำซำโตะ โซโกอุนโดโคเอ็น
★

โอมิ 832 -1
โคยะ 1054
โยชิอุ 513 -2
คำคิโอกะ 2159 -2
โอบำตะ 4080
ชิโมะบำยำชิ 857 -1
คำวำมำตะ 746
ชิบะอุจิ 630
ยำมำซำคิ 1862
โคะบำนะ 189 -2
ชิโมะอำโอยำกิ 716 -1
คำคิโอกะ 3513 -2
คำคิโอกะ 5680 -1
คำตำโนะ 157
โอมำซุ 3606
ซึคโิ อกะ 1375
โนดะ 600

สำนวนภำษำญี่ปนที
ุ่ ่มีประโยชน์ เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน・ภัยพิบตั ิ

・เมื่อต้ องกำรเรี ยก ตำรวจ・รถดับเพลิง・รถพยำบำล
（

เคซำซึ・โชโบ・คิวคิวชะ ）โอะ ยงเดะ คุดำไซ

・เมื่อต้ องกำรทรำบสถำนที่หลบภัย
（

ชื่อสถำนที่หลบภัย

）วะ โดโคะ เดซึ คะ？

・เมื่อต้ องกำรให้ เขียนแผนที่ให้

จิซุ โอะ ไคเตะ คุดำไซ
・เมื่อต้ องกำรค้ นหำคน・สิ่งของ
วำตำชิ วะ（ ชื่อคน・สิ่งของ ）โอะ ซำกำ ชิเตะ อิมำซุ
★
http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/kokusai/tabunka/jpn/disaster/documents/thai.pdf
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43-2009
43-0169
43-0987
43-0904
42-3502
43-0155
42-3204
46-0506
43-0062
43-6262
43-6953
42-4110
43-6884

โรงพยาบาลที่มีภาษาต่างๆรองรับ
แผนกที่ตรวจรักษำ

●

●

●

●

●

36-4120

●

●

●

26-8008

●

●

24-5080

●

●

42-3922

●

22-2035

●

●

●
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●

อื่น ๆ

●

โปรตุเกส

●

27-6700

22-2014

●

ไทย

คลินิก Serizawa
（อิชิโอกะ3165-17）
คลินิกอำยุรกรรมโอกำซำกิ
（ฟุจ1
ู -3-21）

●

●

35-5010

36-0510

●

เกำหลี

（ประสำน1886）

23-2071

●

จีน

Ishioka คลินิกโรคผิวหนัง
Hiramoto
（อำซำฮิได3-22-1）
คลินิก Ishioka
（โคคุฟุ 2-4-9）
โรงพยำบำล Sakurai

●

อังกฤษ

（คำคิโอกะ 1547-7）

●

อื่นๆ

กรี นคลินิก

●

แผนกศัลยกรรม

（อิชิโอกะ1-14-1）

●

●

แผนกโรคผิวหนัง

อำยุรศำสตร์ ไปที่

●

แผนกหู จมูก

คลินิก Suginami
（ซุกินำมิ 2-2-19）

●

ทันตกรรม

（Namerikawa 26-3）

26-3130

จักษุศำสตร์

โรงพยำบำลคูโบต้ ำ

●

แผนกอำยุรกรรม

โรงพยำบำล San'nodai
（ฮิกำชิอิชิโอกะ４-１-38）
takita กระดูก
（ฟุจ2
ู -2-12）

22-5151

แผนกสูตินรี
เวชศำสตร์

อิชิโอกะ ไดอิจะ เบียวอิน
（ฮิกำชิฟจ
ุ1
ู -7）

เบอร์ โทรศัพท์

กุมำรเวชศำสตร์

ชื่อโรงพยำบำล

ภำษำที่รองรับ

Fujii อำยุรศำสตร์ คลินิก
（Kanoko 2-1-36）

(ฮิกำชิอิชิโอกะ 3-4-19)
ฟูกดู ะคลินิกทันตกรรม
（โคคุฟุ 4-3-47）

ฮิรำอิคลินิกทันตกรรม
（โคคุฟุ3-2-19）

●

●

27-0070

●

●

22-2279

●

59-6161

●

23-1535

●

43-0058

●

26-6765

●

26-6677

●

22-2110

●

22-2473

●

26-8088

●

44-0112

●

24-4118

●

24-1184
24-0418

●

●

●

●

●

7

●

●

สเปน

●

ตำกำล็อ

22-2209

ก

Ito คลินิกทันตกรรม
（อำซำฮิได1-16-24）
Kakioka ทันตกรรมครอบครัว
（คำคิโอกะ 3253-1）
Yokogawa ทันตกรรมจัดฟั น
（โคคุฟ4
ุ -5-4）
Wakamatsu ทันตกรรม
（วำคำมัทซึ 2-1-53）

23-0311

●

Formo
san

กรมTomitaสูตศิ ำสตร์ และนรี เว
ชวิทยำคลินิก
（บำรำกิ 3-5-31）
Ishiwatari จักษุวิทยำ
（อำซำฮิได1-3918-5）
โยชิดะคลินิกทันตกรรม
（ซุกินำมิ 1-5-61）
มณฑลหูเป่ ย์คลินิกทันตกรรม
（Tajima 2-6-3）
เซกำวำคลินิกทันตกรรม
（มิมรู ะ2604-5）
Taishido ทันตกรรม
（โคคุฟุ 1-2-29）
คลินิกทันตกรรมสำขำ
（คำคิโอกะ 1860-4）
Kayama คลินิกทันตกรรม
（ทำคะฮำมะ1053-2）
โทมิตะคลินิกทันตกรรม

35-5005

タ
ガ
ロ
グ
語

Sudo คลินิกทันตกรรม
（โทโคได 4-11-1）

26-6601

●

23-1511

●

Tokiwa ทันตกรรม
（โคคุฟ3
ุ -1-12

Morikou บิล2 ชัน้ ）
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●

ก า ร แ จ้ ง ・ ก า ร รั บ ร อ ง
การแจ้งสามะโนประชากร
ที่ประเทศญี่ปนุ่ มีระบบทะเบียนสำมะโนประชำกรที่ ต้ องมีกำรแจ้ งจดทะเบียนหรื อรับรอง เช่น ชื่อ นำมสกุล ,
วันเดือนปี เกิด , ควำมสัมพันธ์ พ่อแม่ ลูก , ควำมสัมพันธ์ สำมี ภรรยำ เป็ นต้ น กรณีที่มีกำรเกิด , เสียชีวิต ,
กำรสมรส , กำรหย่ำ เป็ นต้ น จะต้ องแจ้ งต่อทำงกำร
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกทะเบียนราษฎร TEL 23-1111
○
／แผนกรั บคาร้ องทะเบียนราษฎร สาขายาซาโตะTEL 43-1111

ชนิด
หลักฐานที่จาเป็ น
กำรแจ้ งเกิด ・ใบขอแจ้ งเกิด (สูติบตั ร)
・ตรำประทับของผู้แจ้ ง (ที่ใช้ ประทับตรำในหนังสือแจ้ งเกิด)

ระยะเวลาการแจ้ ง
ภำยในระยะเวลำ 14 วัน
หลังจำกกำเนิด

・บัตรประกันสุขภำพรำษฎร (เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
・สมุดคูม่ ือแม่และเด็ก

กำรแจ้ งเสีย ・ใบแจ้ งกำรเสียชีวิต (ใบมรณบัตร)
・ตรำประทับของผู้แจ้ ง (ที่ใช้ ประทับตรำในหนังสือแจ้ ง)
ชีวิต
・บัตรประกันสุขภำพรำษฎร (เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
・บัตรประกันสุขภำพบำนำญผู้สงู อำยุ (เฉพำะผู้รับบำนำญ)

ภำยใน 7
วันหลังจำกรู้แน่ชดั ว่ำเสียชี
วิต

・บัตรประกันสุขภำพผู้สงู อำยุที่มีอำยุเกิน 75 ปี (เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
・บัตรประกันสุขภำพกำรปรนนิบตั ิดแู ล (เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
・บัตรบำนำญรำษฎร (เฉพำะผู้รับบำนำญรำษฎร)

กำรแจ้ งสมร ・ ใบยื่นขอจดทะเบียนสมรส (ต้ องกำรพยำนที่บรรลุนิติภำวะ 2 คน) ไม่มีกำหนดระยะเวลำ
・ เอกสำรรับรองทำงทะเบียนรำษฎรทังหมดของคู
้
ส่ ำมีและภรรยำหรื อ ※
ส
มีผลตำมกฏหมำยหลังทำ
ทะเบียนครอบครัว (เฉพำะผู้ที่ไม่มีภมู ิลำเนำอยู่ในเมืองอิชิโอกะ)
กำรแจ้ ง
・ ตรำประทับของ สำมี และ ภรรยำ (ที่ใช้ ประทับตรำในหนังสือแจ้ ง)
・ เอกสำรยินยอมจำกผู้ปกครองกรณียงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
・ เอกสำรรับรองกำรย้ ำยกรณีที่มกี ำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (ย้ ำยเข้ ำ)
・ บัตรประกันสุขภำพรำษฎร (เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
กำรแจ้ งหย่ำ

・ ใบยื่นขอจดทะเบียนหย่ำ
(กำรหย่ำด้ วยควำมยินยอมต้ องกำรพยำนที่บรรลุนิติภำวะ 2 คน)
・ กรณีกำรหย่ำโดยคำสัง่ ศำล
เอกสำรรับรองกำรตัดสินและสำเนำกำรไกล่เกลี่ยหรื อสำเนำ
9

กำรหย่ำโดยควำมยินยอม
ไม่มีกำหนดระยะเวลำ
※

มีผลตำมกฏหมำยหลังทำ
กำรแจ้ งกำรหย่ำ

คำพิพำกษำ

โดยคำสัง่ ศำล
・
ภำยใน 10 วันหลังคำสัง่ ศำล
เอกสำรรับรองทำงทะเบียนรำษฎรทังหมดหรื
้
อทะเบียนครอบครัวของ หรื อ
คูส่ ำมีภรรยำ (เฉพำะผู้ที่ไม่มีภมู ิลำเนำอยู่ในเมืองอิชิโอกะ)
หลังจำกไกล่เกลี่ยเสร็ จสม
・ตรำประทับของผู้แจ้ ง (ที่ใช้ ประทับตรำในหนังสือแจ้ ง)
บูรณ์
・บัตรประกันสุขภำพรำษฎร (เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
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การแจ้งจดทะเบียนราษฎร
ชื่อนำมสกุล , ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด ฯลฯ จะถูกบันทึกลงในทะเบียนรำษฎรเมื่อมีกำรแจ้ งจดทะเบียนรำษฎร
เมื่อมีกำรย้ ำยเข้ ำ・กำรย้ ำยที่อยู่ (เมื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู)่ ฯลฯ จำเป็ นต้ องทำกำรแจ้ ง
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกทะเบียนราษฎร TEL 23-1111
○
／สาขายาซาโตะ

แผนกรับคาร้ องทะเบียนราษฎร TEL 43-1111
ชนิด
หลักฐำนที่จำเป็ น
ระยะเวลำกำรแจ้ ง
กำรแจ้ งย้ ำยเข้ ำ ・บัตรทะเบียนรำษฎร (เฉพำะผู้ที่ขอรับ)
ภำยใน 14
・ตรำประทับของผู้แจ้ ง
วันนับจำกวันที่ย้ำยเข้ ำ
・หนังสือรับรองกำรย้ ำยออก

(ออกโดยสำนักงำนเขตเทศบำลที่อยู่เก่ำ)
・สมุดบันทึกเงินบำนำญ (เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
・บัตรประกันสุขภำพกำรปรนนิบตั ิดแู ล (เฉพำะผู้อยู่ในเงื่อนไข)
กำรแจ้ งย้ ำยออก ・บัตรทะเบียนรำษฎร (เฉพำะผู้ที่ขอรับ)
・ใบรับรองตรำประทับ (เฉพำะผู้จดทะเบียน)
・บัตรประกันสุขภำพรำษฎร (เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
・บัตรประกันสุขภำพบำนำญผู้สงู อำยุ (เฉพำะผู้รับบำนำญ)
・บัตรประกันสุขภำพผู้สงู อำยุที่มีอำยุเกิน 75 ปี
(เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
・บัตรประกันสุขภำพกำรปรนนิบตั ิดแู ล (เฉพำะผู้อยู่ในเงื่อนไข)
กำรแจ้ งย้ ำยที่อยู่ ・บัตรทะเบียนรำษฎร (เฉพำะผู้ที่ขอรับ)
・บัตรประกันสุขภำพรำษฎร (เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
・บัตรประกันสุขภำพบำนำญผู้สงู อำยุ (เฉพำะผู้รับบำนำญ)
・บัตรประกันสุขภำพผู้สงู อำยุที่มีอำยุเกิน 75 ปี
(เฉพำะผู้เข้ ำร่ วม)
・บัตรประกันสุขภำพกำรปรนนิบตั ิดแู ล (เฉพำะผู้อยู่ในเงื่อนไข)

ในระหว่ำงวันที่กำหนดย้ ำยจนถึ
งวันย้ ำย
ถ้ ำแจ้ งย้ ำยยังไม่เสร็จสิ ้นให้ แจ้ ง
ภำยใน 14
วันหลังจำกวันที่ย้ำยออกแล้ ว
ภำยใน 14
วันหลังจำกย้ ำยที่อยู่

※ กำรยื่นเรื่ องจะมีกำรตรวจสอบตัวตนจริ ง กรุณำแสดงเอกสำรที่ระบุตวั ตนได้ เช่น ใบอนุญำตกำรขับขี่・

พำสปอร์ ต
※ ต้ องกำรบัตรประจำตัวผู้พำนัก「ไซริ วกำร์ ด」สำหรับชำวต่ำงชำติที่พำนักระยะกลำงและระยะยำว
※ ต้ องกำร「บัตรวีซำ่ ถำวรแบบพิเศษ」สำหรับชำวต่ำงชำติที่มีวีซำ่ ถำวรแบบพิเศษ
※ ต้ องกำรหนังสือมอบอำนำจสำหรับผู้แจ้ งที่ไม่ใช่เจ้ ำตัวหรื อสมำชิกในครอบครัว
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การจดทะเบียนตราประทับ
ตราประทับ (อิงคัง)
ที่ประเทศญี่ปนุ่ ตรำประทับ (อิงคัง) ที่เรี ยกว่ำ 「มิโทเมะอิง(ตรำประทับส่วนตัว)」จะใช้ แทนได้ เหมือนกับลำยเซ็น
ในกำรยื่นใบคำร้ องที่วำ่ กำรอำเภอ , กำรรับสิ่งของพัสดุ ・ไปรษณีย์ เป็ นต้ น
ตรำประทับที่จดทะเบียนกับหน่วยงำนรำชกำรแล้ ว เช่น ที่วำ่ กำรอำเภอ จะเรี ยกว่ำ「จิซอึ ิง」
การจดทะเบียนตราประทับ
เอกสำรรับรองตรำประทับที่จดทะเบียน เรี ยกว่ำ「อิงคังโทโรคุ โชเมโชะ」
ที่ประเทศญี่ปนุ่ เมื่อจะทำกำรซื ้อ เช่น ที่ดนิ บ้ ำน หรื อ รถ ที่ต้องมีกำรทำสัญญำจะต้ องใช้ ตรำประทับ「จิซอึ ิง」หรื อ
「ใบรับรองตรำประทับ(อิงคังโชเมโชะ)」
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกทะเบียนรำษฎร TEL 23-1111
○
／สาขายาซาโตะ แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111

หลักฐานที่ต้องใช้ ในการยื่นขอจดทะเบียนตราประทับ
・ตรำประทับที่ต้องกำรจดทะเบียน (ตรำประทับที่เปลี่ยนรูปได้ ง่ำยไม่สำมำรถใช้ ได้ )
・เอกสำรทำงรำชกำรที่มีรูปเจ้ ำตัว เช่น ใบอนุญำตกำรขับขี่ พำสปอร์ ต เป็ นต้ น
・บัตรผู้พำนัก (ไซริ วกำร์ ด) หรื อ บัตรผู้พำนักถำวรพิเศษ สำหรับผู้ที่เป็ นชำวต่ำงชำติ

การยืน่ ขอบัตรทะเบียนราษฎร
สำมำรถเลือกได้ 2 ชนิด คือ「มีรูปติด」และ「ไม่มีรูปติด」
บัตรที่มีรูปติดสำมำรถใช้ เป็ นบัตรประจำตัวอย่ำงเป็ นทำงกำรได้
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกทะเบียนรำษฎร
○

TEL 23-1111

／สาขายาซาโตะ แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111

การยืน่ ขอเอกสารรับรองต่ างๆ
เมื่อยื่นขอเอกสำรรับรองต่ำงๆ กรุณำนำหลักฐำนที่สำมำรถแสดงตัวตนได้ ไปด้ วย เช่น (ใบอนุญำตกำรขับขี่)
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกทะเบียนรำษฎร TEL 23-1111
○
／สาขายาซาโตะ แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111

ประเภท
สำเนำทะเบียนบ้ ำน・ทะเบียนครอบครัว

ค่ำธรรมเนียม
300 เยน／เรื่ อง
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รับรองตรำประทับ

300

เยน／เรื่ อง

・รับรองกำรจดทะเบียนตรำประทับ (บัตรประชำชนเมืองอิชิโอกะ)

บัตรทะเบียนรำษฏร
・ตรำประทับส่วนตัว (มิโทเมะอิง)
เอกสำรรับรองอิเล็คทรอนิค
・ตรำประทับส่วนตัว (มิโทเมะอิง)
・บัตรทะเบียนรำษฎร
เอกสำรรับรอง ทะเบียนบ้ ำนทังหมด
้
(ส่วนบุคคล)
เอกสำรรับรอง กำรคัดรำยชื่อทังหมด
้
(ส่วนบุคคล)
กำรดูทะเบียนรำษฎร
・รับเรื่ องเฉพำะที่แผนกทะเบียนรำษฎร
・ต้ องนัดหมำยล่วงหน้ ำ
รับรองตัวตน・รับรองกำรไม่มีชื่อ
ที่อยูใ่ นสำมะโนประชำกร・รับรองกำรไม่มีชื่อ
ที่อยูใ่ นสำมะโนครัว
รับรองกำรรับหรื อยังไม่ได้ รับกำรยื่นคำร้ องสำมะโนประชำกร
รับรองกำรจดบันทึกหัวข้ อคำร้ องสำมะโนประชำกร

500 เยน／เรื่ อง
500

เยน／เรื่ อง

เยน／เรื่ อง
750 เยน／เรื่ อง
3,000 เยน／ชัว่ โมง
450

300

เยน／เรื่ อง

เยน／เรื่ อง
350 เยน／เรื่ อง
350

・ใบกรมธรรม์ประกันภัยคันอิโฮะเคนของที่ทำกำรไปรษณีย์

เป็ นต้ น
※

ต้ องกำรหนังสือมอบอำนำจ สำหรับผู้ที่ให้ ผ้ อู ื่นมำยื่นขอรับเอกสำรรับรองแทน

ระบบมายนัมเบอร์ (หมายเลขส่ วนตัว)
มำยนัมเบอร์ คือ หมำยเลข 12 หลัก ของผู้ที่จดทะเบียนไว้ ในทะเบียนรำษฎรทังหมด
้
มำยนัมเบอร์ ใช้ ควบคุมข้ อมูล
กำรประกันสังคม , ภำษี , กำรป้องกันภัยพิบตั ิ แต่ละส่วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
นำมำใช้ เพื่อตรวจสอบผู้ที่มีข้อมูลซ ้ำซ้ อน ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยูใ่ นหลำยหน่วยงำน
※

ชำวต่ำงชำติที่มีทะเบียนบ้ ำนก็จดั อยูใ่ นระบบมำยนัมเบอร์ ด้วย
？ ติดต่อสอบถำมเรื่ องระบบมำยนัมเบอร์ TEL0570-20-0178
○
※

ภำษำที่ให้ บริกำร ที่เคำน์เตอร์ ตดิ ต่อสอบถำม ภำษำอังกฤษ・จีน・เกำหลี・สเปน・โปรตุเกส
T EL0570-20-0291
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ส วั ส ดิ ก า ร
บานาญของประชาชน
ระบบบำนำญของประชำชน คือ ระบบกำรให้ บำนำญแก่ประชำชนเพื่อเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยพื ้นฐำนในกำรครองชีพ
เมื่อเจ็บป่ วยหรื อบำดเจ็บ ไม่สำมำรถทำงำนได้ เมื่อชรำภำพ หรื อเมื่อมีรำยได้ ไม่เพียงพอ
ผู้ที่อำศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปนที
ุ่ ่มีอำยุ 20 ปี ขึ ้นไปจนถึง 60 ปี ทังหมด
้
(รวมทังชำวต่
้
ำงชำติ)
จะต้ องเข้ ำระบบบำนำญของประชำชน และต้ องชำระเงินค่ำเบี ้ยประกัน
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกประกันบำนำญ TEL 23-1111
○
／สาขายาซาโตะ แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111
／สานักงานบานาญ อุจิอุระ TEL 029-825-1170

ผู้เข้ าระบบ
ผู้ที่อำศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปนุ่ อำยุ 20 ปี ขึ ้นไปจนถึง 60 ปี (รวมทังชำวต่
้
ำงชำติ)
เมื่อจาเป็ นต้ องมีการแจ้ งดาเนินขัน้ ตอน
◇เมื่อจาเป็ นต้ องแจ้ งเข้ าระบบบานาญของประชาชน

เมื่ออำยุ 20 ปี , เมื่อออกจำกงำน , เมื่อสมัครใจจะเข้ ำระบบ
◇เมื่อจาเป็ นต้ องแจ้ งออกจากบานาญของประชาชน

เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต
◇เมื่อจาเป็ นต้ องแจ้ งเรื่ องอื่นๆ

เมื่อย้ ำยเข้ ำ , เมื่อไม่สำมำรถชำระเบี ้ยประกันได้ (ยื่นขอยกเว้ น・ยื่นขอผัดผ่อนกำรจ่ำยสำหรับผู้เยำว์
(อำยุ20-30ปี )・ยื่นขอลดหย่อนสำหรับนักศึกษำ) , สมุดบำนำญสูญหำย
การขอเงินคืนบางส่ วนของชาวต่ างชาติท่ พ
ี านักระยะสัน้
ผู้ที่ไม่ได้ ถือสัญชำติญี่ปนุ่ เมื่อพ้ นจำกผู้เอำประกันจำกประกันบำนำญของประชำชนหรื อประกันบำนำญสวัสดิกำร
เมื่อออกนอกประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว สำมำรถยื่นเรื่ องขอเงินคืนบำงส่วนภำยใน 2 ปี หลังจำกไม่ได้ พำนักอยูใ่ นญี่ปนุ่
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ประกันสุ ขภาพของประชาชน
ประกันสุขภำพของประชำชน
เป็ นระบบประกันสังคมเพื่อช่วยให้ เข้ ำรับกำรรักษำพยำบำลได้ โดยรับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยเพียงเล็กน้ อยเมื่อเจ็บป่ วยหรื
อบำดเจ็บ นอกเหนือจำกผู้ที่ทำประกันสุขภำพของบริ ษัท หรื อ ผู้ที่ทำประกันสังคมอื่นๆ
จะต้ องทำประกันสุขภำพของประชำชน ชำวต่ำงชำติที่พำนักอยูใ่ นญี่ปนุ่ 3 เดือนขึ ้นไป อย่ำงถูกกฎหมำย
ตำมหลักเกณฑ์พื ้นฐำน มีที่อยูใ่ นญี่ปนุ่ ก็จะต้ องทำประกันสุขภำพของประชำชน (กำรเข้ ำญี่ปนครั
ุ่ ง้ แรก
ผู้ที่มีระยะพำนักต่ำกว่ำ 3 เดือน ก็สำมำรถทำประกันได้ ขึ ้นอยูก่ บั สถำนภำพพำนัก)
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกประกันเงินบำนำญ TEL 23-1111
○
／สาขายาซาโตะ

แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111

เมื่อจาเป็ นต้ องมีการแจ้ งดาเนินขัน้ ตอน
◇เมื่อจาเป็ นต้ องแจ้ งทาประกันสุขภาพของประชาชน
เป็ นผู้ที่ยงั ไม่ได้ ทำประกันสุขภำพกับที่ทำงำนเมื่อย้ ำยเข้ ำมำที่เมืองอิชิโอกะ ,
เมื่อออกจำกประกันสุขภำพของที่ทำงำน , เมื่อไม่ได้ รับกำรสงเครำะห์คำ่ ครองชีพ , เด็กแรกเกิด
◇เมื่อจาเป็ นต้ องแจ้ งออกจากประกันสุขภาพประชาชน

เมื่อย้ ำยออกนอกเขตอิชิโอกะ , เมื่อทำประกันสุขภำพกับบริษัท เป็ นต้ น , เมื่อรับกำรสงเครำะห์คำ่ ครองชีพ ,
เมื่อเสียชีวิต
◇เมื่อจาเป็ นต้ องแจ้ งเรื่ องอื่นๆ

เมื่ออยูใ่ นเงื่อนไขของระบบกำรรักษำพยำบำลผู้เกษียณ , เมื่อเปลี่ยนแปลงเจ้ ำบ้ ำน・ชื่อ นำมสกุล・ที่อยู่ เป็ นต้ น ,
เมื่อแยกครอบครัว・รวมครอบครัว , เมื่อออกจำกครอบครัวไปศึกษำที่อื่น เป็ นต้ น , เมื่อบัตรประกันชำรุด・สูญหำย
ระบบการจ่ ายค่ ารั กษาพยาบาลที่สูงเกินกาหนด
เป็ นระบบที่จำ่ ยค่ำรักษำพยำบำลให้ ในส่วนที่สงู เกินจำกที่กำหนดไว้ ของค่ำรักษำพยำบำลที่ต้องรับผิดชอบเองภำยใ
นเดือนเดียวกัน จำนวนเงินที่จำ่ ยขึ ้นอยูก่ บั อำยุและรำยได้
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ระบบการจ่ ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ระบบสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล (มำรูฟคุ )ุ คือ ระบบกำรช่วยเหลือ เช่น ค่ำใช้ จำ่ ย
เมื่อเข้ ำรักษำพยำบำลโดยใช้ บตั รประกันสุขภำพที่ต้องรับผิดชอบเองโดยครอบคลุมบุคคลต่อไปนี ้ (สตรี มีครรภ์ ,
เด็ก , พ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว , ผู้พิกำรด้ ำนร่ำงกำยขันรุ
้ นแรง , สตรี มีครรภ์พิเศษ, เด็กเล็กประเภทพิเศษ)
ผู้เข้ ำข่ำยได้ รับกำรช่วยเหลือ ขึ ้นอยู่กบั รำยได้ สทุ ธิ
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกเงินประกันบำนำญ TEL 23-1111
○
／สาขายาซาโตะ

แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111

ค่ าใช้ จ่ายที่ต้องรั บผิดชอบเองของสวัสดิการมารู ฟุคุ
◇ผู้ป่วยนอก

แต่ละสถำบันทำงกำรแพทย์ วันละไม่เกิน 600 เยน เดือนละไม่เกิน 2 ครัง้
◇ผู้ป่วยใน แต่ละสถำบันทำงกำรแพทย์ วันละไม่เกิน 300 เยน เดือนละไม่เกิน 3,000 เยน
◇ร้ ำนขำยยำตำมใบสัง่ แพทย์ ไม่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยที่ต้องรับผิดชอบเอง
※ ผู้พิกำรด้ ำนร่ำงกำยขันรุ
้ นแรงไม่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยที่ ต้องรับผิดชอบเอง
ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุทมี่ ีอายุมากกว่ า 75 ปี (ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ)
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกเงินประกันบำนำญ TEL 23-1111
○

แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111
เป็ นระบบกำรรักษำพยำบำลสำหรับผู้ที่มีอำยุ 75 ปี ขึ ้นไป และสำหรับผู้ที่มีอำยุ 65 ขึ ้นไปกรณีที่มีควำมพิกำร
／สาขายาซาโตะ

เมื่อจาเป็ นต้ องแจ้ งดาเนินขัน้ ตอน
◇เมื่อผู้พิกำรมีอำยุครบ 65 ปี หรื อ พิกำรหลังจำกอำยุ 65 ปี แล้ ว
◇เมื่อผู้อยูใ่ นเป้ำหมำยย้ ำยออก , เมื่อย้ ำยเข้ ำ , เมื่อเสียชีวิต , เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยูภ
่ ำยในเขต ,
เมื่อเข้ ำรับกำรสงเครำะห์คำ่ ครองชีพ
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สวัสดิการเด็ก
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกสวัสดิกำรเด็ก TEL 23-1111
○
／สาขายาซาโตะ แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111

เงินสงเคราะห์ เด็กเล็ก
เงินสงเครำะห์เด็กเล็ก คือ
กำรให้ เงินช่วยเหลือแก่ผ้ ปู กครองที่เลี ้ยงดูเด็กเล็กที่อยู่ในประเทศจนถึงจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
เงินสงเคราะห์ การเลีย้ งดูเด็กเล็ก
เงินสงเครำะห์กำรเลี ้ยงดูเด็กเล็ก คือ กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือให้ กบั ครอบครัวที่มีแม่เลี ้ยงเดี่ยว หรื อพ่อเลี ้ยงเดี่ยว

สวัสดิการผู้สูงอายุ
ศูนย์ ช่วยเหลือแห่ งภูมิภาค (จิอิคิ โบคาซึ ชิเอน เซ็นเตอร์ )
？ จิอิคิโบคาซึชิเอน เซ็นเตอร์ TEL35-1127
○

ศูนย์ชว่ ยเหลือแห่งภูมิภำค บริกำรให้ คำปรึกษำทำงด้ ำนกำรแพทย์・สุขภำพ・ประกัน・สวัสดิกำร เป็ นต้ น
บริการสวัสดิการผู้สูงอายุ
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกสวัสดิกำรผู้สงู อำยุ TEL23-1111
○

แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111
บริกำรสวัสดิกำรผู้สงู อำยุ เป็ นบริกำรสำหรับผู้สงู อำยุที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรใช้ ชีวิตประจำวันที่บ้ำน
／สาขายาซาโตะ

◇งำนโดยหลัก

ช่วยเหลือค่ำใช้ จำ่ ยบำงส่วนในกำรซื ้อผ้ ำอ้ อม , ช่วยเหลือค่ำใช้ จำ่ ยบำงส่วนในกำรซื ้อรถสำหรับผู้สงู อำยุ
(ชิรุบำคำ) , กำรบริกำรจัดส่งอำหำรผู้สงู อำยุ , งำนแสดงควำมเคำรพผู้สงู อำยุ เป็ นต้ น
บริการของประกันการปฎิบัตดิ ูแล
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกสวัสดิกำรผู้สงู อำยุ (หน่วยงำนประกันปฎิบตั ด
ิ แู ล)TEL23-1111
○

แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎรTEL43-1111
สำมำรถใช้ บริกำรประกันกำรปฎิบตั ิดแู ลได้ เมื่อเป็ นผู้ที่ได้ รับกำรวินิจฉัยแล้ วว่ำ จำเป็ นต้ องกำรปฎิบตั ดิ แู ล 1-5
「บริ กำรกำรปฏิบตั ด
ิ แู ล (ไคโกซำบิซุ)」 และผู้ที่ได้ รับกำรวินิจฉัยแล้ วว่ำเป็ นผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 1-2
「บริ กำรกำรป้องกันกำรดูแล (ไคโกะโยโบ ซำบิซุ)」
／สาขายาซาโตะ

17

◇งานโดยหลัก

การบริการที่บ้าน：กำรเยี่ยมเยือนปฎิบตั ิดแู ล , กำรดูแลกำรอำบน ้ำ , กำรดูแลทำกำยภำพบำบัด เป็ นต้ น
การบริการที่สถานที่บริการ：สำมำรถมำใช้ บริ กำรที่สถำนบริ กำรได้
หำกอยูใ่ นข้ อกำหนดว่ำเป็ นผู้ที่จำเป็ นต้ องมีกำรดูแลและปรนนิบตั ิ

สวัสดิการผู้ทุพพลภาพ
กำรสนับสนุนให้ เข้ ำรับบริกำรสวัสดิกำร เช่น ระบบกำรช่วยเหลือ , สมุดประจำตัวผู้พิกำร , เงินสงเครำะห์ ฯลฯ
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกสวัสดิกำรสังคม TEL23-1111
○
／สาขายาซาโตะ
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แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111

การสงเคราะห์ ค่าครองชีพ
กำรสงเครำะห์คำ่ ครองชีพ คือ ระบบกำรช่วยเหลือตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้
โดยมีเป้ำหมำยสำหรับผู้ที่มีปัญหำในกำรชำระค่ำรักษำพยำบำลหรื อค่ำใช้ จำ่ ยในชีวิตประจำวัน เป็ นต้ น
เนื่องจำกสภำพกำรเจ็บป่ วย หรื อจำกควำมชรำ
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกสวัสดิกำรสังคม TEL23-1111
○
／สาขายาซาโตะ แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111

การบริการด้ านสุ ขภาพและทางการแพทย์
ที่ศนู ย์สขุ ภำพ มีกำรบริกำรด้ ำนสุขภำพที่หลำกหลำยให้ กบั ทุกเพศทุกวัย เช่น
กำรตรวจสุขภำพหรื อกำรตรวจคัดกรองมะเร็งต่ำงๆ , ให้ คำปรึกษำเรื่ องสุขภำพ , กำรฉีดวัคซีนป้องกัน ,
ข่ำวสำรกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน เป็ นต้ น
？ ศูนย์อนำมัยอิชิโอกะ TEL24-1386
○
／ศูนย์อนำมัยยำซำโตะ TEL 43-6655

สุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ์
สมุดประจำตัวสุขภำพแม่และเด็ก , ห้ องเรี ยนสำหรับหญิงตังครรภ์
้
, กำรตรวจสุขภำพหญิงตังครรภ์
้
ทวั่ ไป
(สถำบันทำงกำรแพทย์) เป็ นต้ น
สุขภาพเด็ก
กำรเยี่ยมเด็กทำรก , กำรดูแลทำงกำรแพทย์สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนด , กำรตรวจสุขภำพของเด็ก ,
ให้ คำปรึกษำเรื่ องกำรเลี ้ยงเด็ก , ให้ คำปรึกษำเรื่ องสุขภำพ , กำรอบรมกำรแปรงฟั นให้ สะอำด ,
กำรอบรมเรื่ องอำหำรหลังเด็กหย่ำนม , กำรปรุงอำหำรสำหรับแม่และเด็ก เป็ นต้ น
สุขภาพผู้ใหญ่
ออกสมุดสุขภำพประจำตัว , ให้ คำปรึกษำเรื่ องสุขภำพ , ห้ องเรี ยนสุขภำพ , กำรเยี่ยมและกำรให้ คำแนะนำ ,
กำรบริ หำรร่ำงกำยเพื่อสุขภำพ , กำรตรวจวัณโรค , กำรตรวจสุขภำพ , กำรตรวจคัดกรองมะเร็งต่ำงๆ・
กำรตรวจไวรัสตับอักเสบ , กำรตรวจสุขภำพฟั น เป็ นต้ น
สุขภาพจิต
ให้ คำปรึกษำด้ ำนสุขภำพจิต・กำรปรึกษำทำงโทรศัพท์・กำรดูแลสุขภำพจิต・
กำรให้ คำปรึกษำปั ญหำหัวใจทำงโทรศัพท์ เป็ นต้ น
อื่นๆ
กำรฉีดวัคซีนป้องกันต่ำงๆ , เงินช่วยเหลือกำรรักษำภำวะมีบตุ รยำก เป็ นต้ น
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ภ า ษี
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกกำรจัดเก็บภำษี
○

TEL23-1111

ภาษีพลเมืองท้ องถิน่ ・ภาษีจงั หวัด
คำนวณจำกรำยได้ ของบุคคลที่ได้ รับในรอบปี ที่ผำ่ นมำ อย่ำงเสมอภำค
(ผู้มีรำยได้ สงู หรื อผู้ที่มีรำยได้ น้อยก็ต้องชำระภำษี เหมือนกัน) และกำรเรี ยกเก็บเงินตำมรำยได้
(ผู้ที่มีรำยได้ สงู ก็จะต้ องรับผิดชอบสูงตำมเงินรำยได้ สทุ ธิ)
โดยจะถูกจัดเก็บเมื่อเป็ นผู้ที่มีรำยได้ มำกกว่ำจำนวนที่กำหนดไว้

ภาษีรถยนต์ เครื่องยนต์ขนาดเล็ก
จัดเก็บภำษีผ้ มู ี รถจักรยำนติดเครื่ องยนต์ รถยนต์เครื่ องยนต์ขนำดเล็ก เป็ นต้ น

ภาษีทรัพย์ สินถาวร・ภาษีการวางผังเมือง
ภำษีทรัพย์สินถำวร คือ ภำษี ท้องถิ่นที่เรี ยกเก็บจำกที่ดนิ ・บ้ ำน ภำษีกำรวำงผังเมือง คือภำษี ที่จดั เก็บจำก บ้ ำน・
ที่ดนิ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตเมือง โดยชำระรวมกับภำษีทรัพย์สินถำวร

การชาระภาษีท้องถิน่ ・กาหนดชาระ
กรุณำชำระภำษี ภำยในกำหนดที่บนั ทึกไว้ ในใบแจ้ งกำรชำระภำษี ซึง่ สำมำรถชำระได้ ที่
ที่วำ่ กำรอำเภอเมืองอิชิโอกะ・ยำซำโตะโซโกชิโช・สถำบันทำงกำรเงินในเมือง・ร้ ำนสะดวกซื ้อ เป็ นต้ น
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ใบรับรองเกีย่ วกับภาษีต่างๆ
เมื่อต้ องกำรยื่นขอใบรับรองต่ำงๆ กรุณำนำเอกสำรยืนยันตัวตน (เช่น ใบอนุญำตขับขี่รถยนต์) มำแสดงด้ วย
กำรออกเอกสำรรับรองจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียม
ใบรับรองที่สามารถขอได้ จาก แผนกการจัดเก็บภาษี・แผนกรับคาร้ องทะเบียนราษฎร
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกจัดเก็บภำษี TEL23-1111／
○

สาขายาซาโตะ แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111
ใบรับรองสถำนะปั จจุบนั , ใบรับรองกำรไม่มีทรัพย์สิน เป็ นต้ น
ใบรับรองที่สามารถขอได้ จาก แผนกทะเบียนราษฎร・แผนกรับคาร้ องทะเบียนราษฎร
？ ทีว่ ่ าการอาเภอ ทะเบียนรำษฎร TEL23-1111
○
／สาขายาซาโตะ แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL43-1111

ใบรับรองกำรเสียภำษี , ใบรับรองกำรเสียภำษีรถยนต์เครื่ องยนต์ขนำดเล็ก (ใช้ สำหรับประกันรถยนต์) ,
ใบรับรองกำรชำระเงินเต็มจำนวน , ใบรับรองรำยได้ , ใบรับรองกำรจัดเก็บภำษี เป็ นต้ น
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ก า ร ดา ร ง ชี วิ ต
นา้ ประปา
？ (พืน้ ที่เขตอิชิโอกะ) กรมประปา โคโฮคุ ซุยโดคิเกียวดัน
○

TEL24-3232

แผนกกำรประปำ TEL43-1118
กรุณำติดต่อสอบถำม แผนกที่รับผิดชอบในแต่ละท้ องถิ่น เช่น น ้ำไม่ไหล , น ้ำรั่ว , ขอใช้ น ้ำ ,
แจ้ งหยุดกำรใช้ ชวั่ ครำว , ร้ ำนก่อสร้ ำงที่กำหนด เป็ นต้ น
※เขตอิชิโอกะ และ เขตยำซำโต ค่ำบริ กำรจะแตกต่ำงกัน
／ (พืน้ ที่เขตยาซาโตะ)สานักงานประปา

ระบบนา้ ทิง้
？ สาขายาซาโตะ แผนกระบบน ้ำทิ ้ง
○

TEL 43-1111

เชิญติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับ กำรเปิ ดใช้ บริ กำร , หยุดชัว่ ครำว , ยกเลิก , ค่ำใช้ จำ่ ย , ร้ ำนก่อสร้ ำงที่กำหนด เป็ นต้ น
※เขตอิชิโอกะ และ เขตยำซำโต ค่ำบริ กำรจะแตกต่ำงกัน

ถังบาบัดนา้ เสีย
？ สาขายาซาโตะ แผนกระบบน ้ำทิ ้ง
○

TEL 43-1111

เชิญติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับ กำรติดตัง้ , กำรยกเลิก ,
เงินช่วยเหลือกำรติดตังถั
้ งบำบัดน ้ำเสียชนิดกำรบำบัดระดับสูง เป็ นต้ น

การจัดการสิ่งปฏิกลู
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกรักษำสิ่งแวดล้ อม TEL23-1111／
○

สาขายาซาโตะ แผนกธุรกำรทัว่ ไป TEL 43-1111
เชิญติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับ กำรจัดเก็บสิ่งปฏิกลู , ถังกำกตะกอน , ค่ำธรรมเนียม , หน่วยงำนในพื ้นที่ เป็ นต้ น
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ขยะ
？ (เขตพืน้ ที่ อิชิโอกะ) ที่ว่าการอาเภอ แผนกรักษำสิ่งแวดล้ อม
○

TEL 23-1111

／คาซุมิไดโคเซชิเซซึคุมิไอคังเคียวเซ็นเตอร์ TEL26-0246

(เขตพืน้ ที่ยาซาโตะ) สาขายาซาโตะ แผนกธุรกำรทัว่ ไป TEL43-1111
／นิอิฮาริ จิโฮโคอิคิ จิมุคุมิไอ คังเคียว คลีนเซ็นเตอร์ TEL59-4649
เชิญติดต่อสอบถำม เกี่ยวกับ วันที่นำขยะออกมำทิ ้ง , สถำนที่ทิ ้ง , กำรแยกขยะ , ขยะขนำดใหญ่ ,
ขยะรี ไซเคิลประเภทเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำภำยในบ้ ำน, ปฎิทินกำรทิ ้งขยะ เป็ นต้ น
※เขตอิชิโอกะ และ ยำซำโตะ จะมีวิธีกำรแยกขยะหรื อสถำนที่ที่ขนไปทิ ้งแตกต่ำงกัน

เคียวโด โนะมาจิซึคุริ (การร่ วมกันพัฒนาชุมชน)
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกมำจิซค
ึ รุ ิ เคียวโดคะ TEL23-1111
○
ให้ ยืมสิ่งของที่จำเป็ นในกำรใช้ จดั กิจกรรมในชุมชน

หลอดไฟ LED ป้ องกันการเกิดอาชญากรรม
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกมำจิซค
ึ รุ ิ เคียวโดคะTEL23-1111／สาขายาซาโตะ แผนกธุรกำรทัว่ ไป TEL
○
43-1111

มีเงินสนับสนุนให้ ตดิ ตังหลอดไฟป
้
้ องกันกำรเกิดอำชญำกรรม
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงควำมปลอดภัยในกำรดำเนินชีวิตในชุมชน

การช่ วยเหลือประชาชนในท้ องถิน่ ที่เป็ นผู้เสียหายจากอุบัตเิ หตุทางจราจร
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกมำจิซค
ึ รุ ิ เคียวโดคะ TEL23-1111
○
／สาขายาซาโตะ แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111

กำรช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกอุบตั เิ หตุทำงจรำจร
เป็ นระบบกำรจ่ำยเงินเยี่ยมไข้ ให้ กบั ผู้เสียหำยจำกอุบตั เิ หตุทำงจรำจร
กรุณำติดต่อสอบถำมเพื่อยื่นควำมจำนงขอรับเงิน

การเลีย้ งสุ นัข
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกรักษำสิ่งแวดล้ อม TEL23-1111／สาขายาซาโตะ
○

แผนกรับคำร้ องทะเบียนรำษฎร TEL 43-1111／อิบาริกิเคน โดบุซึชิโด เซ็นเตอร์
TEL0296-72-1200

ที่ประเทศญี่ปนุ่ กำรเลี ้ยงสุนขั จะต้ องจดทะเบียนสุนขั และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ ำ
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เสียงดังรบกวน・กลิน่ เหม็น
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกรักษำสิ่งแวดล้ อม TEL23-1111
○

แผนกธุรกำรทัว่ ไป TEL 43-1111
กรุณำติดต่อสอบถำมเมื่อต้ องกำรร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ เสียงดังรบกวน・กลิน่ เหม็น
／สาขายาซาโตะ

สถานที่ฌาปนกิจ
？ สถานที่ฌาปนกิจ เขตพืน้ ที่อิชิโอกะ TEL 22-6828
○

เชิญติดต่อสอบถำม เกี่ยวกับ สถำนที่จดั พิธี・สถำนที่ฌำปนกิจศพ ในเขตเมืองอิชิโอกะ
ที่อยู่ อิชิโอกะ ชิโซเมยะ1749

สุ สานเทศบาล
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกรักษำสิ่งแวดล้ อม TEL23-1111
○

เชิญติดต่อสอบถำม เกี่ยวกับกำรใช้ สสุ ำนเทศบำล
ที่อยู่ สุสำนฮังโนคิ（ฮังโนคิ11132-2）／ สุสำนริวจินซัง（โซเมยะ1854-3）

บ้ านพักเทศบาล
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนก เคนจิคุ จูทาคุ ชิโดคะ
○

TEL23-1111

เชิญติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ำพัก , วิธีกำรสมัคร

ที่จอดรถสถานีรถไฟฝั่งตะวันออกของเทศบาล
？ สานักงานการจัดการที่จอดรถสถานีรถไฟฝั่ งตะวันออก TEL 24-2904
○
เชิญติดต่อสอบถำม เกี่ยวกับกำรใช้ สถำนที่จอดรถ

โนริไอทาวน์ เมนโตะ
？ สมาคมความร่ วมมือทางสวัสดิการสังคมเมืองอิชิโอกะ
○

TEL 22-2411

บริกำรแท็กซี่รับ-ส่งผู้โดยสำรตำมสถำนที่ตำ่ งๆ จำเป็ นต้ องลงทะเบียนเป็ นสมำชิกก่อนล่วงหน้ ำ
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การให้ คาปรึกษาด้ านอาชีพแก่ชาวต่ างชาติ
？ อิชิโอกะ โคเคียว ชคคุเกียว อันเทโจะ
○

TEL26-8141

กรณีที่ปรึกษำเรื่ องอำชีพ สำมำรถใช้ ลำ่ มแปลภำษำได้
ภำษำที่ให้ บริกำร ภำษำโปรตุเกส・ภำษำสเปน
วัน
จันทร์ ・อังคำร・พฤหัสบดี ช่วงเช้ ำ 10:00 -12:00 น. /ช่วงบ่ำย 13:00 - 15:00 น.
ที่อยู่
ฮิกำชิอิชิโอกะ 5-7-40

สภาเมือง (โจไนไก)・สภาตาบล (จิจไิ ก)
ที่ประเทศญี่ปนุ่ โดยทัว่ ไป ในแต่ละภูมิภำค จะมีสมำคมของชุมชน ที่เรี ยกว่ำ 「โจไนไก(สภำเมือง)」・「จิจิไก
(สภำตำบล) 」จะมีกำรส่งต่อ「ไครังบัง(หนังสือเวียน)」(เป็ นเอกสำรแจ้ งข่ำวสำรจำกที่วำ่ กำรอำเภอหรื อท้ องถิ่น
ใส่ไว้ ในไฟล์แข็งสำหรับส่งต่อ) หมุนเวียนต่อกันไปยังแต่ละบ้ ำน , มีกำรจัดงำนประเพณีในท้ องถิ่น เช่น
เทศกำลมัทซึริ หรื อกำรซ้ อมป้องกันภัยพิบตั ิ เป็ นต้ น จำกกำรจัดกิจกรรมของโจไนไกและจิจิไก
ทำให้ มีกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรในท้ องถิ่นกับเพื่อนบ้ ำนที่อำศัยอยูใ่ กล้ เคียงกัน กำรดำเนินกิจกำรของ โจไนไก・
จิจิไก ได้ จำกกำรจ่ำยค่ำสมำชิกของชุมชนในพื ้นที่

เจ้ าหน้ าที่ดูและสวัสดิการ (มินเซอิอนิ ) ・เจ้ าหน้ าที่ดูแลเด็ก (จิโดอิอนิ )
เจ้ ำหน้ ำที่สวัสดิกำร จะดำเนินกำรช่วยเหลือ・ให้ คำปรึกษำ
เกี่ยวกับสวัสดิกำรทังหมดและกำรด
้
ำรงชีวิตของประชำชนในพื ้นที่ เจ้ ำหน้ ำที่เด็ก
จะดำเนินกำรให้ ควำมช่วยเหลือและให้ คำปรึกษำเกี่ยวกับ กำรตังครรภ์
้
・กำรเลี ้ยงดูเด็ก
ทังเจ้
้ ำหน้ ำที่สวัสดิกำรและเจ้ ำหน้ ำที่เด็กจะรับให้ คำปรึกษำควบคูก่ นั ไป อยูท่ ี่เคำน์เตอร์ ให้ คำปรึกษำใกล้ บ้ำนท่ำน
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การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ・บริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์
？ ศูนย์ให้ คำปรึกษำแก่ชำวต่ำงชำติ สมำคมนำนำชำติจงั หวัดอิบำรำกิ TEL029-244-3811
○
・การให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการดารงชีวิตทั่วไป (ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย)

เวลาให้ บริการ
ช่วงเช้ ำ 8:30 -12:00 น. ช่วงบ่ำย 13:00 - 17:00 น.
※ยกเว้ นวัน เสำร์ อำทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่
เนื ้อหำที่ให้ คำปรึกษำ
กฎหมำย , แรงงำน , สถำนภำพกำรพำนัก , กำรแต่งงำน , กำรศึกษำ
และอื่นๆที่เกี่ยวกับกำรใช้ ชีวิตประจำวันทังหมด
้
・การปรึกษาทางกฎหมาย (ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย)

ให้ คำปรึกษำด้ ำนกฎหมำยโดยทนำยควำม เดือนละ 2 ครัง้ (นัดหมำยล่วงหน้ ำ)
・การให้ บริการล่ ามแปลภาษาทางโทรศัพท์

(ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย)

มีบริกำรล่ำมแปลภำษำทำงโทรศัพท์ เมื่อมีกำรติดต่อดำเนินกำรที่ ที่วำ่ กำรอำเภอ・โรงเรี ยน เป็ นต้ น
【ตารางเวลาการรั บปรึกษาของแต่ ละภาษา】

วั น จั น ทร์

วั น อั ง คำร

วั น พุ ธ

ภำษำอั ง กฤษ
（ ช่ ว งเช้ ำ ）

ภำษำโปรตุ เ กส
（ ช่ ว งบ่ ำ ย ）

ภำษำจี น

ภำษำเกำหลี
ภำษำสเปน
ภำษำเวี ย ดนำม

・

วั น พฤหั ส บดี

วั น ศุ ก ร์

ภำษำญี่ ปุ่ น
（ ช่ ว งเช้ ำ ）

ภำษำจี น
ภำษำไทย

ภำษำโปรตุ เ กส
ภำษำฟิ ลิ ป ปิ นส์

ภำษำไทย
（ ช่ ว งบ่ ำ ย ）

ภำษำอิ น โดนี เ ซี ย
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ช่ องทางที่ให้ คาปรึกษาต่ างๆ
ตำรำงช่องทำงกำรให้ คำปรึกษำต่ำงๆ ต้ องกำรนัดหมำยล่วงหน้ ำถ้ ำมีสญ
ั ลักษณ์ *
แผนก
*กำรให้ คำปรึกษำสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหำ
ให้ คำปรึกษำกำรจัดทำเอกสำรทำงกฎหมำย・
กำรลงทะเบียน
*กำรปรึกษำด้ ำนกฎหมำย
กำรให้ คำปรึกษำด้ ำนสิทธิมนุษยชน
กำรให้ คำปรึกษำกำรดำเนินชีวิตอุปโภคบริโภค

ติดต่ อสอบถาม
TEL 23-1111
ชิยำคุโชะ เซซำคุคิคำคุคะ
TEL 23-1111
ชิยำคุโชะ ฮิโชะโคโจคะ

ชิยำคุโชะ ฮิโชะโคโจคะ
ชิยำคุโชะ ชำไกฟุคชุ ิคะ
โชฮิเซคำซึ เซ็นเตอร์
(อยูใ่ นที่วำ่ กำรอำเภอ)
กำรให้ คำปรึกษำเรื่ องกำรศึกษำเล่ำเรี ยน
เคียวอิคุ โซดันชิซึ (อยูใ่ น ฟุจู
โชกักโค)
กำรให้ คำปรึกษำเรื่ องอุบตั เิ หตุจรำจร
เคนนันจิโฮ โคซือจิโค
โซดันโจะ
กำรให้ คำปรึกษำเรื่ องภำษี
ชิยำคุโชะ ชูโนไทซำคุคะ
กำรให้ คำปรึกษำเรื่ องควำมวิตกกังวลต่ำงๆ
ชำไกฟุคชุ ิเคียวกิไค ฮงโชะ
ชำไกฟุคชุ ิเคียวกิไค
ยำซำโตชิโชะ
ให้ คำปรึกษำทำงโทรศัพท์เกี่ยวกับปั ญหำชีวิตและจิตใจ ยำซำโตโฮะเคน เซ็นเตอร์
*กำรให้ คำปรึกษำทำงด้ ำนจิตใจ
อิชิโอกะโฮะเคน เซ็นเตอร์
ยำซำโตะโฮะเคน เซ็นเตอร์
* คลินิกสุขภำพจิต
ซึจิอรุ ะ โฮะเคนโจะ
*

กำรให้ คำปรึกษำด้ ำนแรงงำน

อิบำรำกิโรโด โซดันเซ็นเตอร์
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TEL 23-1111
TEL 23-1111
TEL 22-2950
TEL 24-5519
TEL
029-823-1123
TEL 23-1111
TEL 22-2411
TEL 36-4311

TEL 43-6655
TEL 24-1386
TEL 43-6655
TEL
029-821-5516
TEL
029-233-1560

ก า ร ศึ ก ษ า ・ ก า ร เ ลี้ ย ง เ ด็ ก
สถานที่รับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
โรงเรียนอนุบาล (โยจิเอน)
โรงเรี ยนอนุบำล เป็ นสถำนศึกษำเพื่อช่วยกำรพัฒนำกำรด้ ำนร่ำงกำยและจิตใจ
เตรี ยมควำมพร้ อมทำงสิ่งแวดล้ อมให้ เหมำะสมกับวัย
ชื่อสถานที่
ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
ฮิกำชิ โยจิเอน
ฮิกำชิโอฮำชิ1610 -1
26-2312
สถานรับเลีย้ งเด็กที่ได้ รับการรับรอง (นินเทโคโดโมะเอน)
นินเทโคโดโมะเอน เป็ นสถำนที่ชว่ ยเหลือรับเลี ้ยงเด็กในเขตภูมิภำค โดยจะดูแลเรื่ องกำรศึกษำและเลี ้ยงดูเด็กตังแต่
้
0 ขวบถึงเด็กก่อนวัยเรี ยน（★ สถำนรับเลี ้ยงเด็กเอกชน）

ชื่อสถานที่
★อิชิโอกะ โยจิเอน
★อิชิโอกะเซนริ น โยจิเอน
★โคคุบงุ จิ โยจิเอน
★ซำกุระเอน
★บำรำกิได โยจิเอน
★วำกำบะยำซำโตะ
★โคอิเซะโคโทริ โนะมำริ โยโฮเอน

ที่อยู่
โทโคได 1-2 -4
โคคุฟุ 4-3 -3
ฟุจู 5-1 -19
คิตะฟุจู 1-12 -20
บำรำกิ 3-4 -13
คำคิโอกะ 2943 -1
อุจิเอะ 2116 -7

28

เบอร์ โทรศัพท์
26-3860
22-2739
24-1111
23-6851
23-1668
43-1046
56-3333
56-3331

สถานรับเลีย้ งเด็ก (โฮอิคุโจะ)
โฮอิคโุ จะ เป็ นสถำนรับดูแลเด็ก เนื่องจำกผู้ปกครองต้ องทำงำนทังคู
้ ไ่ ม่สำมำรถเลี ้ยงดูเด็กที่บ้ำนได้
（★ เป็ นของเอกชน）
ชื่อสถานที่
ไดอิจิ โฮอิคโุ ชะ
ไดนิ โฮอิคโุ ชะ
ยำซำโตะจูโอ โฮอิคโุ ชะ
โซโนเบะ โฮอิคโุ ชะ
มินำมิ โฮอิคโุ ชะ
★อิชิโอกะเมโช โฮอิคเุ อน
★อิซุมิกำโอกะ โฮอิคเุ อน
★โคคุบไุ ดฟุทำบะ โฮอิคเุ อน
★ฮิคำริ โฮอิคเุ อน
★วำคำคุซะ โฮอิคเุ อน
★ชิรำยุริ โฮอิคเุ อน
★โซโทโนะ โฮอิคเุ อน
★อิชิโอกะฮิมำวำริ โฮอิคเุ อน
★ริ งริ ง โฮอิคเุ อน

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

โซชะ 1-2 -10

22-3122

คำคิโอกะ 2155
มำอิเอะ 1921
ซึคโิ อกะ1375
ฟุจู 2-4-9
อิชิโอกะ 2-19-7
คิตะฟุจู 2-7 -43
บำรำกิ 1-12 -21
โทโคได 5-12 -8
ฮิกำชิทำนำคะ 1192
ฮิกำชิโอฮำชิ 1639 -2
ฮิกำชิอิชิโอกะ 5-３-30
คำมิบำยำชิ 1408- 2

44-8010
46-4182
42-4110
24-3385
23-6458
22-4060
22-3708
26-1270
26-7788
26-3508
26-7327
43-3830

การรับเลีย้ งเด็กชั่วคราว
เป็ นกำรรับดูแลเด็กชัว่ ครำว สำหรับผู้ที่อำศัยอยูใ่ นเขต ที่โรงเรี ยนอนุบำลของรัฐ , โรงเรี ยนอนุบำลเอกชน ,
สถำนรับเลี ้ยงเด็กที่ได้ รับกำรรับรอง ที่มีเหตุผลเนื่องจำกกำรทำงำนของผู้ปกครอง , กำรเจ็บป่ วย ,
กำรดูแลพยำบำลครอบครัว , เหตุผลส่วนตัว เวลำรับฝำกและค่ำบริ กำรมีควำมแตกต่ำงขึ ้นอยูก่ บั แต่ละสถำนที่
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกสวัสดิกำรเด็ก
○

29

TEL23-1111

การรั บดูแลเด็กพักฟื ้ น
เป็ นกำรรับดูแลเด็กชัว่ ครำวโดยพยำบำล ที่สถำนพักฟื น้ เด็ก
สำหรับเด็กที่อยูใ่ นช่วงพักฟื น้ จำกกำรเจ็บป่ วยไม่สำมำรถไปสถำนรับเลี ้ยงเด็กได้ เนื่องจำก ไข้ หวัด ท้ องร่วง ,
เจ็บป่ วยจำกโรคติดต่อ เป็ นต้ น จำเป็ นต้ องลงทะเบียนเป็ นสมำชิกก่อนล่วงหน้ ำ
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกสวัสดิกำรเด็ก TEL23-1111
○

อิชิโอกะชิ อิชิคาอิ เบียวอิน เบียวโกชิ โฮะอิคุชิซึ ซากุรัมโบ
ที่อยู่ โอซุนะ10528-25 TEL 22-4784

ศูนย์ ช่วยเหลือการเลีย้ งดูเด็กท้ องถิน่
ศูนย์ชว่ ยเหลือกำรเลี ้ยงดูเด็กท้ องถิ่น เป็ นสถำนที่ให้ คำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรเลี ้ยงดูเด็ก
กำรเล่นอย่ำงปลอดภัยของเด็ก มีโปรแกรมต่ำงๆที่ชว่ ยเหลือในกำรเลี ้ยงเด็ก , ให้ คำปรึกษำกำรเลี ้ยงเด็กอ่อน ,
คำแนะนำทำงโภชนำกำร , กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร เป็ นต้ น（★เป็ นสถำนที่เอกชน）
ชื่อสถานที่
ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
23-6458
★อิซุมิกำโอกะ โฮอิคเุ อน
อิชิโอกะ 2-19 -７
อิซุมิกำโอกะจิอิคิ โคโซดำเทะชิเอนเซ็นเตอร์
22-4060
★โคคุบไุ ดฟุทำบะ โฮอิคเุ อน
คิตะฟุจู 2-７-43
Kid′s Futaba
★ฮิคำริ โฮอิคเุ อน

บำรำกิโนะโอกะ
★วำคำคุซะ โฮอิคเุ อน
วำคำคุซะโนะโมริ
★โซโทโนะ โฮอิคเุ อน
นิโคะนิโคะ
ยำซำโตะจูโอโฮอิคโุ จะ
อิชิโอกะชิจิอิคิ โคโซดำเทะชิเอนเซ็นเตอร์

บำรำกิ 3-14367

56-4211

โทโคได 5-12-８

26-1270

ฮิกำชิโอฮำชิ 1639-2

26-3508

คำคิโอกะ 2155

44-8011
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โรงเรียนประถม・โรงเรียนมัธยม
ระบบกำรศึกษำของประเทศญี่ปนุ่ มีกำรศึกษำภำคบังคับ คือ ระดับชันประถมศึ
้
กษำ 6 ปี และ มัธยมศึกษำต้ อนต้ น
3 ปี กรุณำติดต่อสอบถำมกำรดำเนินกำรเพื่อเข้ ำศึกษำในชันประถมศึ
้
กษำ・มัธยมศึกษำตอนต้ น
？ คณะกรรมการการศึกษา แผนกธุรกำรกำรศึกษำ
○

TEL43-1111

【โรงเรี ยนประถม】

ชื่อสถานที่
อิชิโอกะ โชกักโค
ฟุจู โชกักโค
ทำคำฮำมะ โชกักโค
ฮิกำชิ โชกักโค
มิมรู ะ โชกักโค
เซคิคำวะ โชกักโค
คิตะ โชกักโค
มินำมิ โชกักโค
ซุกินำมิ โชกักโค
โซโนเบะ โชกักโค
ฮิกำชินำรุอิ โชกักโค
คำวำรำเอะ โชกักโค
ฮำยำชิ โชกักโค
โคอิเซะ โชกักโค
อำชิโฮะ โชกักโค
โยชิอุ โชกักโค
คำคิโอกะ โชกักโค
โอบำตะ โชกักโค
โคะซำกุระ โชกักโค

ที่อยู่
โซชะ 1-2 -10
วำคำมำซึ 1-11-18
ทำคำฮำมะ 62
อำซำฮิได 1-11 -3
มิมรู ะ 1853
อิชิคำวะ 1153
เนะอำตำริ 10949
มินำมิได 4-1-1
ซุกินำมิ 2-3-1
มิยำกำซำคิ 6
ฮิกำชินำรุอิ 996
คำวำรำยะ 1135 -2
ชิโมะฮำยำชิ 857 -1
โอมิ 832 -1
โคะยะ1054
โยชิอุ 513 -2
คำคิโอกะ 2159- 2
โอบำตะ 4080
คำวำมำตะ 746
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เบอร์ โทรศัพท์
22-6105
24-0111
26-3204
26-2342
24-3046
26-3225
22-6486
26-2850
24-2926
46-1017
46-1341
44-0055
43-0155
43-2009
43-0169
43-0987
43-0904
42-3502
42-3204

【โรงเรี ยนมัธยมต้ น】

ชื่อสถานที่
อิชิโอกะ ชูกกั โค
ฟุจู ชูกกั โค
โจนัน ชูกกั โค
โคคุฟุ ชูกกั โค
โซโนเบะ ชูกกั โค
ยำซำโตะ ชูกกั โค

ที่อยู่
ฮิกำชิอิชิโอกะ 4-2 -1
วำคำมำซึ 2-6 -5
ทำคำฮำมะ112
โซชะ 2-12 -1
ยำมำซำกิ 1862
คำคิโอกะ 3513- 2

เบอร์ โทรศัพท์
26-2340
24-0022
22-2487
24-0510
46-0506
43-0062

สถานรับเลีย้ งเด็กวัยเรียน
คลับดูแลเด็กหลังเลิกเรี ยน
คลับดูแลเด็กหลังเลิกเรี ยน คือสถำนที่รับฝำกดูแลเด็ก เนื่องจำกผู้ปกครองไม่อยู่บ้ำนต้ องไปทำงำน เป็ นต้ น
※ ดำเนินกำรที่โรงเรี ยนประถมศึกษำในเขตทังหมด
้
สถานรับเลีย้ งเด็กวัยเรี ยนอื่นๆ
ตำรำงโรงเรี ยนอนุบำล , สถำนรับเลี ้ยงเด็กที่ได้ รับอนุญำติ ที่รับดูแลเด็กวัยเรี ยน
ชื่อสถานที่
★อิชิโอกะ โยจิเอนมิไรจุคุ
★บำรำกิ โยจิเอนกำคุโดคุลำบุ
★ฮิคำริ โฮอิคเุ อนกำคุโดคุลำบุ
★อิชิโอกะเมโช โฮอิคเุ อนกำคุโดโฮอิคุ
★โซโตโนะ โฮอิคเุ อนทำเคโนะโกะคุลำบุ

ที่อยู่
โทโคได 1-2 -4
บำรำกิ 3-4 -13
บำรำกิ 1-12 -21
ฟุจู 2-4 -9
ฮิกำชิโอฮำชิ 1639 -2
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เบอร์ โทรศัพท์
26-3860
23-1668
22-3708
24-3385
26-3508

ส ถ า น ที่ อา น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม ・ สุ ข ภ า พ ・ กี ฬ า
ห้ องสมุด
จูโอโทะโชคัง
？ จูโอโทะโชคัง TEL 24-1507
○

เวลาเปิ ดบริการ 9:00 – 17:00 น.
วันหยุดทาการ วันจันทร์ , วันพุธสัปดำห์สดุ ท้ ำยของเดือน
（ยกเว้ นเดือน 4・8・9・12）, วันสิ ้นปี และ
วันขึ ้นปี ใหม่ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันหยุดพิเศษสำหรับ
จัดหนังสือ
ที่อยู่ วำคำมิยะ 1-6 -31
จูโอโคมินคัง โทะโชชิซึ
？ จูโอโคมินคัง TEL 43-6262
○

เวลาเปิ ดบริการ 9:00 – 17:00 น.
วันหยุดทาการ ทุกวันจันทร์ , วันสิ ้นปี และวันขึ ้นปี ใหม่ ,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันหยุดพิเศษสำหรับจัดหนังสือ
ที่อยู่ คำคิโอกะ 5680 -1

★มีกำรจัดกิจกรรมกำรเล่ำนิทำนที่

จูโอโทะโชคัง・จูโอโคมินคัง（โทะโชชิซ）
ึ
★มีห้องสมุดที่ ฮิกำชิจิคุ โคมินคัง และ โจนันจิจิคุ โคมินคัง
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ศูนย์ ชุมชุน (โคมินคัง)
เป็ นสถำนที่อำนวยควำมสะดวก สำหรับกำรเรี ยนรู้หรื อกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม ที่โคมินคังแต่ละท้ องที่
จะมีกำรจัดกิจกรรมหรื อกำรบรรยำยต่ำงๆ เป็ นต้ น
ชื่อโคมินคัง
ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
จูโอ โคมินคัง
คำคิโอกะ 5680 -1
43-6262
ฟุจจู ิคุ โคมินคัง
ฟุจู 5-5 -17
24-1530
ฮิกำชิจิคุ โคมินคัง
ฮิกำชิอิชิโอกะ 4-6 -24
26-6503
โจนันจิคุ โคมินคัง
มิมรู ะ 7109
26-3341
โคคุฟจุ ิคุ โคมินคัง
โคคุฟุ 5-7 -1
22-2940
คำคิโอกะจิคุ โคมินคัง
คำคิโอกะ 5680 -1
43-6262
โอบำตะจิคุ โคมินคัง
ซุกำมะ 1300
อำชิโฮจิคุ โคมินคัง
อุวำโซะ 1195 -1
43-0865
โคอิเซะจิคุ โคมินคัง
โอมิ 827 -1
44-3042
คำวำรำเอะจิคุ โคมินคัง คำวำรำยะ 430 -1
43-2942
โซโนเบะจิคุ โคมินคัง
มำอิเอะ 1921
46-1960
ฮำยำชิจิคุ โคมินคัง
ชิโมะบำยำชิ 862 -1
43-0864
โคะซำกุระจิคุ โคมินคัง
คำวำมำตะ 746
42-3087

ฟุเรไอ โนะซาโตะ อิชิโอกะ ฮิมาวาริ โนะยากาตะ
？ ฮิมาวาริ โนะ ยากาตะ
○

เป็ นสถำนที่อำนวยควำมสะดวกด้ ำนสวัสดิกำรให้ แก่ผ้ สู งู อำยุ
มีห้องออกกำลังกำย , อ่ำงอำบน ้ำกลำงแจ้ ง , ห้ องโถง ,
ห้ องแบบญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
เวลาเปิ ดบริการ 10:00 – 20:00 น.
(ใช้ บริกำรได้ ถึงเวลำ 20:50 น.)
วันหยุดทาการ วันจันทร์
(ถ้ ำเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุดในวันถัดไป)
ที่อยู่ โอซุนะ10527-6
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TEL 35-1126

ยาซาโตะองเซน ยูริซาโตะ
？ ยาซาโตะ องเซน ยูริโนะซาโตะ TEL 42-4126
○

เป็ นสถำนที่อำนวยควำมสะดวก มีอำ่ งอำบน ้ำกลำงแจ้ ง
ที่สำมำรถมองเห็น ภูเขำทสึคบุ ะ , ซำวด์น่ำ , ร้ ำนอำหำร
เป็ นต้ น
เวลาเปิ ดบริการ 10:00 – 22:00 น.
วันหยุดทาการ วันจันทร์ ที่ 2・4 ของเดือน
(ถ้ ำเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุดในวันถัดไป) , วันที่ 1 ม.ค.
ที่อยู่ โอบำตะ1416

ริวจิน โนะ โมริ แคมป์ โจ
？ เคียวอิคุ อิอินไค แผนก โชไกกำคุชค
ู ะ
○

TEL 43-1111

สถำนที่ตงแคมป
ั้
์ ที่สำมำรถสนุกสนำนกับกำร ปิ ง้ ย่ำงบำร์ บีควิ
ท่ำมกลำงธรรมชำติ เป็ นต้ น

เวลาใช้ บริการ
แบบไป-กลับ
9:00 – 16:00 น.
แบบพักค้ ำงคืน 12:00 – 12:00 น. ของวันรุ่งขึ ้น
วันหยุดทาการ ทุกวันจันทร์ , วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่ โซเมยะ1617-4

คินโรเซโชเนน โฮม
？ คินโร เซโชเนน โฮม TEL 24-0322
○

สถำนที่อำนวยควำมสะดวกที่ใช้ เป็ นสถำนที่จดั กิจกรรมยำมว่ำงของหนุม่ สำววัยทำงำน
เวลาเปิ ดบริการ วันจันทร์ – วันอำทิตย์ 9:00 – 21:00 น. (วันอำทิตย์ 17:00 น.)
วันหยุดทาการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันสิ ้นปี – วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่ อิชิโอกะ 2149 -3
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อิชิโอกะ ชิมินไคคัง
？ อิชิโอกะ ชิมินไคคัง TEL 22-5187
○

มีสถำนที่อำนวยควำมสะดวก เช่น ห้ องโถง ห้ องประชุม ,
ห้ องแบบญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
ที่อยู่

โซชะ1-2-5

จิโดคัง・จิโดเซ็นเตอร์ (ศูนย์ เยาวชน)
？ จิโดคัง TEL 22-3858／จิโดเซ็นเตอร์
○
จิโดคัง・จิโดเซ็นเตอร์ เป็ นสถำนที่อำนวยควำมสะดวก ที่ใช้ เป็ นสนำมเด็กเล่น หรื อ
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรดูแลเด็กระหว่ำงครอบครัว มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆสำหรับเด็ก
วันเปิ ดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 9:00 – 17:00 น. ／วันเสำร์ 10:00 – 16:00 น.
วันปิ ดบริการ วันอำทิตย์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่ จิโดคัง ฟุโจ 5-7-33 ／ จิโดเซ็นเตอร์ อำซำฮิได 3-9-21
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TEL 22-3678

สิ่งอานวยความสะดวกด้ านกีฬา
สนามกีฬาอิชิโอกะ
？ อิชิโอกะอุนโดโคเอน TEL 26-7210
○

วันปิ ดบริการ วันจันทร์ (ถ้ ำเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุดในวันถัดไป)
วันสิ ้นปี - วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่
มินำมิได 3-34 -1
สถานที่
โรงยิม , สนำมกรี ฑำ , ลำนอเนกประสงค์
(เวลำกำรใช้ บริกำรแตกต่ำงกันขึ ้นอยูก่ บั แต่ละสถำนที่)
สนามกีฬายาซาโตะ
？ ยาซาโตะ โซโกอุงโดโคเอน TEL 43-6884
○

วันปิ ดบริการ วันจันทร์ (ถ้ ำเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุด
ในวันถัดไป) วันสิ ้นปี - วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่ โนดะ 600
สถานที่ สนำมหญ้ ำ , สนำมเทนนิส , ศูนย์ออกกำลังกำย ,
ลำนอเนกประสงค์ , สนำมกำรต่อสู้บโุ ด , สนำม ทำเกตโตะ
・บำโดะ โกรุฟุ , สระว่ำยน ้ำ
（เวลำ・ระยะเวลำกำรเปิ ดบริ กำร แตกต่ำงกันขึ ้นกับแต่ละสถำนที่ ）
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สวนสาธารณะ คาชิวาบาระ ยาคิว โคเอน
？ คาชิวาบาระ ยาคิว โคเอนTEL 23-8158
○

วันปิ ดบริการ วันจันทร์ (ถ้ ำเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุด
ในวันถัดไป) , วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่ คำชิวำบำระ11
สถานที่ สนำมเบสบอล , สนำมเทนนิส , สนำมฟุตบอลสวนสำธำรณะ , สวนสำธำรณะ-สนำมเบสบอล
(เวลำกำรใช้ บริกำรแตกต่ำงกันขึ ้นกับแต่ละสถำนที่)
อิชิโอกะไกโยเซ็นเตอร์
？ อิชิโอกะไกโยเซ็นเตอร์ TEL 23-5191
○

วันปิ ดบริการ วันจันทร์ (ถ้ ำเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุด
ในวันถัดไป) , วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่ โซเมยะ1415
สถานที่ โรงยิม , สระว่ำยน ้ำ (เวลำ・ระยะเวลำกำรเปิ ด
บริกำรแตกต่ำงกันขึ ้นกับแต่ละสถำนที่)
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สระว่ ายนา้ อิชิโอกะ โชกักโค โอคุไนองซุยพูรุ
？ อิชิโอกะ โชกักโค โอคุไนองซุยพูรุ TEL 23-1088
○

วันปิ ดบริการ วันจันทร์ (ถ้ ำเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุด
ในวันถัดไป) , วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่ โซชะ 1-3 -17
สถานที่ สระว่ำยน ้ำทัว่ ไป , สระว่ำยน ้ำเด็กเล็ก

สนามกีฬาโคะอิโดะ・สนามเบสบอล โซเมยะ・สนามกีฬา โชเนนซุปอทซึ
？ อุงโดฮิโรบะTEL 23-8158
○

วันปิ ดบริการ วันจันทร์ (ถ้ ำเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุดในวันถัดไป) , วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่
(เวลำกำรใช้ บริกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ฤดูกำล)
หอประวัติศาสตร์ ・หอจดหมายเหตุ
ฟุรุซาโตะ เรคิชิคัง (หอประวัตศิ าสตร์ )
？ เคียวอิคุอิอินไค บุงคะชินโคคะ
○

TEL43-1111

มีพิพิธภัณฑ์และ กำรจัดนิทรรศกำรประวัตศิ ำสตร์ แสดงเรื่ องรำวตังแต่
้ อดีต จนถึงปั จจุบนั
เวลาเปิ ดทาการ 10:00 – 16:30 น.
วันหยุดทาการ ทุกวันจันทร์ , วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่
โซชะ1-2-10
โนซง ชิเรี ยวคัง (หอจดหมายเหตุ)
？ เคียวอิคุอิอินไค บุงคะชินโคคะ TEL43-1111
○

จัดแสดงนิทรรศกำร พื ้นบ้ ำน เช่น เครื่ องมือเกษตรกรรม
เวลาเปิ ดทาการ 10:00 – 16:30 น.
วันหยุดทาการ ทุกวันจันทร์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่
ที่อยู่
โอมำซุ 1519
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ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
・

ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม

ห้ องเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมืองอิชิโอกะ
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกเซซำคุ คิคำคุคะTEL23-1111
○

กำรเปิ ดห้ องเรี ยนสอนภำษำญี่ปนของกลุ
ุ่
ม่ กำรแลกเปลี่ยนนำนำชำติ
(1) ทุกวันอังคำร

เวลำ 19:00 – 21:00 น.
(2) ทุกวันอังคำร เวลำ 10:00 – 12:00 น.
(3) ทุกวันศุกร์ เวลำ 10:00 – 12:00 น.
ค่ าเรียน ไม่เสียค่ำใช้ จำ่ ย (แต่ผ้ เู รี ยนจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำตำรำเรี ยน , ค่ำถ่ำยเอกสำร เป็ นต้ น)
สถานที่ โคคุฟจุ ิคุ โคมินคัง
※(1)・(2) ห้ องเรี ยน ฟุเรนโดชิบปุ อิชิโอกะ , (3) ห้ องเรี ยน กุโรบำรุฮำซึ

กลุ่มการแลกเปลีย่ นนานาชาติในเมืองอิชิโอกะ
？ ที่ว่าการอาเภอ แผนกเซซำคุ คิคำคุคะTEL23-1111
○
เมืองอิชิโอกะ มีกลุม่ แลกเปลี่ยนนำนำชำติเป็ นศูนย์กลำงในกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนนำนำชำติตำ่ งๆ
【กิจกรรมหลักที่จัดในเมืองอิชิโอกะ โดยกลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่ างประเทศ 】

ชื่อกลุ่ม
ฟุเรนโดะชิบปุอิชิโอกะ
กุโรบำรุฮำซึ
อิชิโอกะ นิฮง ชูโกคุ ยูโคเคียวไค
อิชิโอกะ ไลออนซุคลับบุ
อิชิโอกะ โรตำรี คลับบุ

รายละเอียดกิจกรรม
ห้ องเรี ยนภำษำญี่ปนุ่ , ห้ องเรี ยนกำรแลกเปลี่ยนนำนำชำติ ,
กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนนำนำชำติ
ห้ องเรี ยนภำษำญี่ปนุ่ , ห้ องเรี ยนกำรแลกเปลี่ยนนำนำชำติ ,
กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนนำนำชำติ
ห้ องเรี ยนภำษำจีน , กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนนำนำชำติ
กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
ควำมร่วมมือระหว่ำงนำนำชำติ , กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
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ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
『ข้ อมูลการใช้ ชีวิตประจาวันนานาภาษา』
？ สมาคม จิจิไต โคคุไซคะ เคียวไก
○

TEL 03-5213-1730

มีกำรนำเสนอข้ อมูลที่จำเป็ นต่อกำรดำรงชีวิตประจำวันในประเทศญี่ปนนำนำภำษำ
ุ่
เช่น สถำนะกำรพำนัก ,
กำรแต่งงำน・กำรหย่ำ , แรงงำน , กำรรักษำทำงกำรแพทย์ , เงินบำนำญ , กำรศึกษำ , ภำษี ,
กำรช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉกุ เฉิน・อุบตั ภิ ยั เป็ นต้ น
โฮมเพจ
http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html
※

ในแอพพลีเคชัน่ มี ฟั งก์ชนั่ แจ้ งข่ำวด่วนนำนำภำษำ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวภำยในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่มีแรงสัน่
สะเทือนระดับ 5 ขึ ้นไป จะมีกำรส่งข่ำวด่วนกำรเกิดแผ่นดินไหวเป็ นภำษำต่ำงๆ

ภาษาที่ให้ บริการ
อังกฤษ , จีน , เกำหลี , สเปน , โปรตุเกส , ภำษำฟิ ลิปปิ นส์ , เวียดนำม , อินโดนีเซีย , ไทย , เยอรมัน , ฝรั่งเศส ,
รัสเซีย , ญี่ปนุ่
『ข้ อมูลการใช้ ชีวิตประจาวันสาหรั บชาวต่ างชาติ』
？ สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ TEL029-241-1611
○

บริกำรข้ อมูลข่ำวสำร ที่จำเป็ นต่อกำรดำรงชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน , กำรติดต่อรำชกำร
วิธีกำรใช้ แก๊ ส/ไฟฟ้ำ ฯลฯ เป็ นภำษำต่ำงๆ
โฮมเพจ
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/guide/index.html

ภาษาที่ให้ บริการ
อังกฤษ , จีน , เกำหลี , สเปน , โปรตุเกส , ฟิ ลิปปิ นส์ , อินโดนีเซีย , ไทย
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『ข้ อมูลด้ านการแพทย์ สาหรั บชาวต่ างชาติ』
？ สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ TEL029-241-1611
○

บริกำรข้ อมูล คำอธิบำยอำกำรป่ วยต่ำงๆโดยทัว่ ไป เป็ นภำษำต่ำงๆ เทียบเคียง อยูก่ บั ภำษำญี่ปนุ่
โฮมเพจ
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/index.html

ภาษาที่ให้ บริการ
อังกฤษ , จีน , เกำหลี , สเปน , โปรตุเกส , ฟิ ลิปปิ นส์ , อินโดนีเซีย , ไทย
เครื อข่ ายข้ อมูลทางการแพทย์ อิบารากิ (ระบบแสดงข้ อมูลทางการแพทย์ อิบารากิ)
？ ศาลากลางจังหวัดอิบารากิ ฝ่ ำยสวัสดิกำรสุขภำพ แผนกสำนักงำนสำธำรณสุข
○
TEL 029-301-3117

สำมำรถค้ นหำรำยชื่อสถำนพยำบำลในจังหวัดอิบำรำกิ ที่มีแผนกรองรับภำษำต่ำงประเทศ
โฮมเพจ
http://www.ibaraki-medinfo.jp/

ระบบข้ อมูลด้ านการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดอิบารากิ
？ สมาคมทางการแพทย์ จังหวัดอิบารากิTEL029-241-6996
○
（วันเสาร์ ・อาทิตย์

, วันหยุดราชการ , ช่ วงกลางคืน）TEL 029-241-4199
สำมำรถค้ นหำ รำยชื่อสถำนพยำบำล(ฉุกเฉิน)ในจังหวัดอิบำรำกิที่มีแผนกรองรับภำษำต่ำงประเทศ
โฮมเพจ
https://www.qq.pref.ibaraki.jp/WP0101/RP010101BL.do
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『ข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัตส
ิ าหรั บชาวต่ างชาติ』
？ สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ TEL029-241-1611
○

คูม่ ือเมื่อเกิดภัยพิบตั สิ ำหรับชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยูใ่ นจังหวัดอิบำรำกิ
โฮมเพจ
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/disaster/index.html

ภาษาที่ให้ บริการ
อังกฤษ , จีน , โปรตุเกส , ฟิ ลิปปิ นส์ , ไทย , สเปน , อินโดนีเซีย , เกำหลี , อำรำเบีย , สิงหล , เบงกำลี ,
เปอร์ เซีย ,รัสเซีย , ญี่ปนุ่ (เขียนกำกับเสียงอ่ำน)
・
โฮมเพจ
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/thai/index.html
・

โฮมเพจ

http://www.jreast.co.jp/index.html/
・

โฮมเพจ
http://kantetsu.co.jp/green-bus/
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ที่ ว่ า ก า ร อา เ ภ อ
เคาน์ เตอร์ บริการติดต่อสอบถาม
【ที่วำ่ กำรอำเภออิชิโอกะ】อิชิโอกะ 1-1-1

／ 【สำนักงำนทัว่ ไปสำขำยำซำโตะ】คำคิโอกะ 5680-1

・วันจันทร์

– วันศุกร์
เวลำ 8:30 – 17:15 น. (ยกเว้ น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ・วันสิ ้นปี -วันขึ ้นปี ใหม่)
※ เฉพำะวันพุธ ให้ บริ กำรบำงส่วน ถึง 19:00 น.

・วันเสาร์

, วันอาทิตย์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันสิน้ ปี -วันขึน้ ปี ใหม่
เวลำ 8:30 – 17:15 น.
※ รับแจ้ งเฉพำะเรื่ องที่เกี่ยวกับ สำมะโนประชำกร เช่น แจ้ งเกิด แจ้ งเสียชีวิต เป็ นต้ น

เครื่ องออกเอกสารอัตโนมัติ
？ แผนกทะเบียนรำษฎรTEL 23-1111
○

ถ้ ำมี「บัตรประชำชนอิชิโอกะ」สำมำรถขอหนังสือรับรองดังต่อไปนี ้ได้ ในวัน เสำร์ ・อำทิตย์・วันหยุดรำชกำร
）

【หนังสือรั บรองที่ออกโดยเครื่ องอัตโนมัติ】

ทะเบียนบ้ ำน・หนังสือรับรองตรำประทับ・หนังสือรับรองที่อยูเ่ พื่อใช้ เสียภำษีรถยนต์เครื่ องยนต์ขนำดเล็ก・
หนังสือรับรองรำยได้ ・หนังสือรับรองกำรจัดเก็บภำษี ・หนังสือรับรองกำรยกเว้ นภำษี ・
หนังสือรับรองกำรชำระภำษี ・หนังสือรับรองกำรชำระภำษีรถยนต์เครื่ องยนต์ขนำดเล็ก
【สถานที่ตด
ิ ตัง้ เครื่องอัตโนมัติ】

ที่วำ่ กำรอำเภอ , สำนักงำนทัว่ ไปสำขำยำซำโตะ , ฮิกำชิจิค-ุ โคมินคัง , โจนันจิค-ุ โคมินคัง ,
มำจิคำโดะโจโฮ-เซ็นเตอร์
※กรุณำสอบถำมวันหยุด・เวลำให้ บริ กำร

44

แ น ะ นา เ มื อ ง อิ ชิ โ อ ก ะ
เมืองอิชิโอกะ
เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ เ่ กือบตอนกลำงของจังหวัดอิบำรำกิ
ที่อยูท่ ำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภำคคันโตของหมูเ่ ก
ำะญี่ปนุ่
เป็ นเขตเนินเขำแผ่ทอดยำวจำกภูเขำทสึคบุ ะด้ ำนตะวันตกเฉี
ยงเหนือไปถึงตัวเมืองทำงตอนใต้
แม่น ้ำโคอิเซกำวะไหลผ่ำนตัวเมืองต่อเนื่องไปถึงทะเลสำบคำ
ซุมิกำอุระเป็ นแม่น ้ำใหญ่ที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 2
ของญี่ปนุ่
ดอกไม้ ประจำเ
มือง
ดอกลิลลี่

จังหวัดอิบำรำกิ
เมืองอิชิโอกะ
เมืองมิโตะ

นกประจำเมือง

ต้ นไม้ ประจำเมือ

ตราประจาเมืองอิชิโอกะ

ง

นกกระจำบญี่ปนุ่

เป็ นแบบร่ำงจำกอักษร「い (อิ)」ซึ่งเป็ นพยัญชนะต้ นของ
「いしおか(อิชิโอกะ)」 วงกลมล้ อมรอบ「い (อิ)」

ต้ นโอ๊ ก

ฮิบำริ

แสดงถึง「กำรบริหำรของเทศบำลที่เป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น
(สงบสันติอย่ำงมีไมตรี จติ ต่อกัน)และควำมเจริญก้ ำวหน้ ำ」

ข้ อมูลเมืองอิชิโอกะ

การเดินทางไปเมืองอิชโิ อกะ
โดยรถไฟ

จำนวนประชำกร・ครัวเรื อน
（ณ วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ.2558)
78,021คน／30,180 ครัวเรื อน

สำยเจอำร์ โจบัน เอ็กซ์เพรส โทคิวะ
สถำนีโตเกียว→สถำนีอิชิโอกะ ประมำณ 60 นำที
สถำนีมิโตะ→สถำนีอิชิโอกะ ประมำณ 20 นำที

โดยรถยนต์
ทำงด่วนโจบัน

พื ้นที่ 215.53 ก.ม.²

โตเกียว→จิโยดะ อิชิโอกะอินเตอร์ เชนจ์ ประมำณ 60 นำที
มิโตะ→จิโยดะ อิชิโอกะอินเตอร์ เชนจ์ ประมำณ 20 นำที

สนามบินอิบารากิ
สนำมบินอิบำรำกิ→สถำนีรถไฟอิชิโอกะ
ใช้ เวลำประมำณ 30 นำที
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โดยรถยนต์

ธรรมชาติเมืองอิชิโอกะ
อิบารากิเคน ฟลาวเวอร์ ปาร์ ค
ชมสวนพฤกษศำสตร์
เพลิดเพลินกับดอกกุหลำบหลำกสีจำกทัว่ โลก 750 ชนิด
30,000 ต้ น พร้ อมดอกไม้ งำมตำมฤดูกำล เช่น โบตัน๋ ,
ยำมำยูริ (ลิลลี่) , ดำเลีย (รักเร่) , คริสต์มำสโรส ฯลฯ
？ อิบำรำกิเคน ฟลำวเวอร์ ปำร์ ค TEL42-4111
○
สวนผลไม้ เพื่อการท่ องเที่ยว
เที่ยวชมสวนผลไม้ ที่เป็ นแหล่งผลิตยูคำกิ (พลับ)
ถวำยรำชสำนักญี่ปนุ่ และเก็บผลไม้ ตำมฤดูกำลด้ วยตัวเอง
เช่น สตรอว์เบอร์ รี บลูเบอร์ รี องุ่น แพร์ แอปเปิ ล้ ส้ ม พลับ
รับประทำนกันสดๆ ในสวน
？ ยำซำโตชิโชะ คังโคคะ TEL43-1111
○
ทาคาฮามะอิริ
ชมทิวทัศน์ของภูเขำทสึคบุ ะซันจำกมุมมองอ่ำวทำคำฮำมะ
ซึง่ เป็ นหนึง่ ใน ทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของอิบำรำกิ
เพลิดเพลินกับกำรตกปลำ ดูนก หรื อชมดอกไม้ งำม
？ ยำซำโตชิโชะ คังโคคะ
○
(แผนกกำรท่องเที่ยว)TEL43-1111
ทสึคุบาเนะโอโตแคมปุโจ
สนุกกับกำรตังแคมป
้
์ ปิ ง้ ย่ำงบำร์ บีควิ ท่ำมกลำงธรรมชำติ
นอกจำกนี ้ยังมี ห้ องเรี ยนทำอำหำร ห้ องเรี ยนงำนฝี มือ เป็ นต้ น
？ ทสึคบ
ุ ำเนะโอโตแคมปุโจTEL42-2922
○
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ริวจินโนะโมริแคมปุโจ
เป็ นสถำนที่ตงแคมป
ั้
์ ท่ำมกลำงธรรมชำติสนุกกับกำรตังแคมป
้
์
ปิ ง้ ย่ำงบำร์ บีคิว
？ เคียวอิคอ
ุ ิอินไค โชไก กำคุชคู ะ TEL43-1111
○

โคอิเซกาวะ ไซคลิงกุโคซุ
เส้ นทำงปั่ นจักรยำนเลียบแม่น ้ำโคอิเซะกำวะที่สว่ นใหญ่เป็ นทำงรำบ
มีเนินเตี ้ยๆไม่มำกนักเหมำะสำหรับนักปั่ นมือใหม่ที่จะเพลิดเพลินกับทั
ศนียภำพ
งดงำมขณะปั่ นจักรยำนได้ ตลอดระยะทำง 17.2 กิโลเมตร
？ โคอิเซกำวะ ไซคลิงกุโคซุ อุงเอเคียวกิไค TEL43-6884
○
อาซาฮิซาโตะยามะกักโค
เป็ นเรื อนไม้ โรงเรี ยนประถมที่นำมำใช้ เป็ นอำคำรท่องเที่ยว
สำมำรถสนุกสนำนกับประสบกำรณ์กำรทำนำ พิซซ่ำ
และเครื่ องปั น้ ดินเผำ
？ อำซำฮิซำโตะยำมะกักโค TEL51-3117
○

ประวัตศิ าสตร์ เมืองอิชิโอกะ
ฮิตาจิฟุโตคิโนะโอกะ
เป็ นสถำนที่ทอ่ งเที่ยวเพื่อกำรเรี ยนรู้เรื่ องรำวที่น่ำสนใจของเมือง เช่น
โบรำณวัตถุเครื่ องปั น้ ดินเผำที่ขดุ พบในเมือง เป็ นต้ น
มีหอชมวิวหัวสิงโตที่คนอิชิโอกะภำคภูมิใจด้ วยขนำดที่ใหญ่เป็ นอันดับห
นึง่ ของญี่ปนุ่ และชมดอกซำกุระบำนสะพรั่ง เมื่อถึงฤดูใบไม้ ผลิ
？ ฮิตำจิ ฟุโดคิโนะโอกะ TEL23-3888
○
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ฮิตาจิ โคคุบุงจิอาโตะ（โบรำณสถำนสำคัญของชำติ）
สร้ ำงขึ ้นตำมคำบัญชำของ จักรพรรดิโชมุ ในปี 741 เป็ นสถำนที่แห่ง
1 ใน 60 แห่ง ของประเทศ ที่สร้ ำงเพื่อใช้ ในกำรสวดภำวนำให้
「ประเทศสงบสันติ・รำษฎรสุขภำพดี」
？ เคียวอิคุ อิอินไค – บุงคะชินโคคะ TEL43-1111
○
ฮิตาจิ โคคุบุงนิจิอาโตะ（โบรำณสถำนสำคัญของชำติ）
สร้ ำงขึ ้นตำมคำบัญชำของ จักรพรรดิโชมุ ในปี 741 เช่นเดียวกับวัด
โคคุงบุงจิ ปั จจุบนั ฮิตำจิ โคุบงุ นิจิอำโตะ
เหลือเพียงส่วนฐำนที่สร้ ำงด้ วยหิน ซึง่ ยังคงมีกำรบำรุงรักษำ
เพื่อคงไว้ ซงึ่ คุณค่ำของโบรำณสถำนในฐำนะอุทยำนประวัตศิ ำสตร์ ต่
อไป
？ เคียวอิคุ อิอินไค – บุงคะชินโคคะ TEL43-1111
○
จินยามง（สถำปั ตยกรรมล ้ำค่ำของจังหวัด）
ประตูจินยำของมำซึไดระฮัง (กลุม่ กำรปกครอง)
(ปั จจุบนั คือที่วำ่ กำรอำเภอ)ที่ปกครองเมืองอิชิโอกะในสมัยเอโดะ
เป็ นสถำปั ตยกรรมปี 1828 ถูกบูรณะซ่อมแซมในปี 2014
？ เคียวอิคุ อิอินไค – บุงคะชินโคคะ TEL43-1111
○
ฟุนาซึคายามะ โคฟุง（โบรำณสถำนสำคัญของชำติ）
หลุมฝั งศพโบรำณที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ในภำคตะวันออกของญี่ปนุ่
โดยสันนิษฐำนว่ำ ได้ ถกู สร้ ำงขึ ้นในช่วงกลำงศตวรรษที่ 5
？ เคียวอิคุ อิอินไค – บุงคะชินโคคะ TEL43-1111
○
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เซนโคจิโรมง（โบรำณสถำนสำคัญของชำติ）
อำคำรไม้ ที่เก่ำแก่ที่สดุ ในอิบำรำกิซงึ่ ยังคงสภำพเดิมอยู่
สันนิษฐำนว่ำถูกสร้ ำงขึ ้นในยุคมุโระมำจิ
？ เคียวอิคุ อิอินไค – บุงคะชินโคคะ TEL43-1111
○

ไดคาคุจิ เทเอน
「อุระมินำชิ โนะ นิวะ(สวนที่ไม่มีด้ำนหลัง)」
เป็ นสวนที่สวยงำมทุกมุมมอง ไม่วำ่ จะมองจำกทิศเหนือ ทิศใต้
ทิศตะวันออกหรื อทิศตะวันตก
？ เคียวอิคุ อิอินไค ยำคุโชะ– บุงคะชินโคคะ TEL43-1111
○
ซาคุโนะโอซุหงิ（มรดกทำงธรรมชำติ）
มีต้นสนขนำดใหญ่ อำยุรำว 1,300 ปี
ที่ผ้ คู นเคำรพบูชำสืบเนื่องมำแต่โบรำณ
เป็ นต้ นไม้ ศกั ดิส์ ิทธิ์ของศำลเจ้ ำคำชิมะ
？ เคียวอิคุ อิอินไค – บุงคะชินโคคะ TEL43-1111
○
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เทศกาลเมืองอิชิโอกะ

การแข่ งขันวิ่งมาราธอน ซึคุบาเนะ

อิชโิ อกะฮินาเมกุริ

โซเมยะ จิวนิซาคากุระ

เทศกาล คาคิโอกะ

เทศกาล ทานาบาตะ

อิชิโอกะชิมินบงโอโดริไทไก
(การราวงแบบญี่ปุ่นของชาวอิชิโอกะ)
ぼんおど

たいかい

盆踊り大会

ไมเอะมิทามะโอโดริ

เทศกาลอิชโิ อกะ

โจโคไซ

เนโกยะ ไดไดจิวนิเมงคากุระ

(เทศกาลการค้ าและอุตสาหกรรม)
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ไดไดคากุระ (จาคาโมโกะจัง)

เทศกาลคาคิโอกะโจ

สำหรับงำนเทศกำลที่จะจัดขึ ้นที่เมืองอิชิโอกะ จะมีกำรแจ้ งข่ำวประชำสัมพันธ์ตำมสถำนที่ดงั ต่อไปนี ้
อิชิโอกะชิ คังโคเคียวไก (อิชิโอกะ ชิยาคุโชะ คังโคคะไน) สมาคมการท่ องเที่ยวอิชิโอกะ (ที่ว่าการอาเภอ
แผนกการท่ องเที่ยว)

ที่อยู่ คำคิโอกะ 5680-1／TEL

43-1111

มาจิคาโดะ โจโฮเซ็นเตอร์ (ศูนย์ ประชาสัมพันธ์ มาจิคาโดะ)

ที่อยู่ โคคุฟุ 3-1-16／TEL

27-5171
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แผนที่เมืองอิชิโอกะ
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ภำพขย
ำย

ภำพขย
ำย
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外国人のためのくらしの便利帳
คู่มือการดารงชีวิต
สาหรับชาวต่างชาติ
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