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1．กรณีฉกุ เฉิน
(1) แผ่นดินไหว
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครัง้ ทีผ่ ่านมา
ได้มแี ผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เกิดขึ้นในเขตเคฮังคิว(เกียวโต โอซาก้า และเฮียวโกะ)
เราต้องเตรียมความพร้อมสําหรับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่กไ็ ด้ในอนาคต
● เมือ
่ เกิดแผ่นดินไหว
・ไม่รบี ร้อนออกไปข้างนอกอาคาร ให้รักษาชีวิตตัวเองก่อน
・เมื่อรูส้ ึกว่าแผ่นดินไหวในขณะอยู่ในบ้านให้หลบใต้โต๊ะใช้เบาะรองนั่งหรืออื่น ๆ คลุมศรีษะ
・รอจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะหยุดลง
・ตรวจสอบแหล่งกําเนิดอัคคีภัย เมื่อแรงสั่นสะเทือนหยุดลง
● เตรียมความพร้อมสําหรับแผ่นดินไหว
・ย้ายตูล้ ิ้นชัก ชั้นหนังสือต่าง ๆ ให้ติดกับผนังหรือเสาบ้าน
・เตรียมเสบียงอาหารและนํ้าดื่ม (3 ลิตรต่อวัน/ต่อคน) พอที่จะอยู่ได้อย่างน้อย 3 วัน
・เตรียมกระเป๋าทีใ่ ส่อาหารฉุกเฉิน (อาหารที่ไม่เน่าเสียง่าย เช่น คุกกี้ ฯลฯ ) และไฟฉายไว้
เพื่อให้สามารถนําออกได้ทันที
● กรณีทเี่ กิดภัยพิบต
ั คิ รัง้ ใหญ่ เช่น แผ่นดินไหวหรือนํา้ ท่วม
อพยพไปยังสถานที่ที่เรียกว่า "ศูนย์อพยพ (ฮินันโชะ)" "พื้นทีอ่ พยพชั่วคราว (อิชิจิ ฮินนั โชะ)" และ
"พื้นทีอ่ พยพขนาดใหญ่ (โคอิคิ ฮินันโชะ)"
⑴ ศูนย์อพยพ (ฮินน
ั โชะ)
ศูนย์อพยพเป็นสถานที่หลบภัยชัว่ คราวในกรณีที่เกิดอันตราย เช่น ตึกถล่ม ฯลฯ
โดยได้กําหนดสถานที่อํานวยความสะดวกสาธารณะเป็นศูนย์พักพิง เช่นโรงเรียนประถมและมัธยมต้น
⑵ พืน
้ ทีอ่ พยพชัว่ คราว (อิชจิ ิ ฮินนั โชะ)
1

สถานทีส่ ําหรับหลบภัยในระหว่างที่เกิดอันตรายในช่วงทีจ่ ะเดินทางไปพื้นที่อพยพขนาดใหญ่
กรุณาตรวจสอบพืน้ ที่อพยพทีใ่ กล้ๆจากเขตทีอ่ าศัยอยู่
⑶ พืน
้ ทีอ่ พยพบขนาดใหญ่ (โคอิคิ ฮินนั โชะ)
สถานที่อพยพบขนาดใหญ่เพื่อรักษาชีวิตของตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและไฟไหม้ขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นสถานที่ขนาดกว้างมาก
ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ แผนกป้องกันภัยพิบัติ (โบไซกะ)

☎072-825-2194

(2) พายุไต้ฝนุ่
ฤดูพายุไต้ฝุ่นของประเทศญี่ปุ่นอยูใ่ นช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
กรุณาติดตามข้อมูลสภาพอากาศเมื่อพายุไต้ฝุ่นใกล้ถึง
● การเตรียมพร้อมกับพายุไต้ฝน
ุ่
・ไฟฟ้า ก๊าซ นํ้าประปาและโทรศัพท์อาจจะหยุดให้บริการชั่วคราว
・เตรียมไฟฉาย เทียน สะเบียงอาหาร เครื่องดื่ม และยาไว้ในกรณีฉุกเฉิน
・วิทยุแบบพกพาใช้ประโยช์เพื่อให้ทราบข่าวสารจากสถานการณ์ภายนอก
ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ แผนกป้องกันภัยพิบัติ (โบไซกะ)

☎072-825-2194

2．ขัน้ ตอนทางกฎหมาย
(1) สถานภาพการพํานัก
・เงื่อนไขการเข้าพํานักในญี่ปุ่นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานภาพการพํานักตอนที่เข้ามา
・ก่อนอื่นต้องตรวจสอบระยะเวลาที่สามารถพํานักอยูใ่ นญี่ปุ่นได้โดยระบุในหนังสือเดินทางหรือวีซ่า
2

・ผู้ทมี่ วี ีซ่านักศึกษาหรือการพํานักระยะสั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน
・กรณีทจี่ ะทํากิจกรรมนอกทีพ่ ํานัก
ต้องยื่นใบขอเปลีย่ นสถานภาพการพํานักหรือขออนุญาตเพื่อทํากิจกรรมนอกทีพ่ ํานัก
・กรณีทตี่ ้องต่อระยะเวลาการพํานักอาศัย
ต้องดําเนินการขอต่อระยะเวลาก่อนวันครบกําหนดการพํานักอาศัยเดิมทีไ่ ด้รับ
・
กรณีทจี่ ะเดินทางกลับประเทศชั่วคราวและต้องการกลับเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นอีกครัง้ ต้องดําเนินการขอใ
บอนุญาตกลับประเทศก่อนเสมอ
ติดต่อสอบถาม
① สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิน
่ ที่อยู่โอซาก้า (โอซากะ ชูซนึ ิวโกคุไซริว คันริเคียวกุ)
1-29-53 โอซากะชิ ซุมโิ นเอะคุ นันโคดิตะ
☎06-4703-2100
เวลาทําการ 9.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
② ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยรวมสําหรับชาวต่างชาติทพ
ี่ ํานักอาศัย (ไกโคคุจิน ไซริว
โซโกอินฟอร์เมชั้นเซนเตอร์)
☎0570-013904
โทรศัพท์แบบ・PHS・โทรจากต่างประเทศ
☎03-5796-7112
เวลาทําการ 8.30 - 17.15 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สามารถให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเสปน ภาษาเกาหลี ฯลฯ

(2) กรณีแต่งงาน (การจดทะเบียนสมรถ)
กรณีการแต่งงานจะต้องยื่นหนังสือจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนทีอ่
ยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ) ณ ที่ว่าการอําเภอ
● กรณีชาวต่างชาติทจ
ี่ ะแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น
3

เอกสารจําเป็นสําหรับชาวต่างชาติ
② หนังสือเดินทาง
เอกสารจําเป็นสําหรับชาวญีป่ นุ่
① ทะเบียนครอบครัว (โคเซกิโทฮง) กรณีมชี ื่ออยู่ในทีว่ ่าการอําเภอนั้นแล้ว ไม่จําเป็นต้องยืน
่
※การจดทะเบียนสมรสนั้นต้องมีพยานเซ็นชื่อและประทับตรารับรอง 2 คนที่มอ
ี ายุ 20 ปีขึ้นไป
(สําหรับชาวต่างชาติสามารถใช้การเซ็นชื่อ)
กรณีการสมรสระหว่างชาวต่างชาติด้วยกันในประเทศญี่ปุ่น
เอกสารจําเป็นสําหรับชาวต่างชาติ
① หนังสือรับรองคุณสมบัติผจู้ ดทะเบียนสมรส (เคะคนโยเคนกุบิ โชเมโชะ)
ทีส่ ถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศตัวเองออกให้ กรณีที่เอกสารออกด้วยภาษาต่างประเทศ
ต้องมีคําแปลภาษาญี่ปุ่น
② หนังสือเดินทาง
●

ติดต่อสอบถาม

・สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศตัวเอง
・ทีว่ ่าการอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยูอ่ าศัย (โคเซคิ จูคิ)
☎072-825-2215 ฝ่ายทะเบียนราษฎร (โคเซคิ )

(3) กรณีหย่าร้าง (การจดทะเบียนหย่า)
กรณีการหย่าจะต้องยื่นจดทะเบียนหย่าต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย
(โคเซคิ จูคิ) ณ ทีว่ ่าการอําเภอ กรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นชาวต่างชาติโดยมีสัญชาติต่างกัน
ขั้นตอนการหย่าจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่พํานัก

4

อย่างเช่น
การหย่าร้างทีไ่ ม่ได้รับการยินยอมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติกับชาวญี่ปุ่นที่พํานักอาศัยในญี่ปุ่น
ให้บังคับใช้กฎหมายประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดการยินยอมทัง้ สองฝ่าย
※หากชาวญี่ปุ่นที่มีการจดทะเบียนชือ่ ในเขตหรืออําเภออื่นให้นําเอกสารทะเบียนบ้าน(จูมินเฮียว)มาด้วย
ติดต่อสอบถาม ・สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศตัวเอง
・ทีว่ ่าการอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ)
☎072-825-2215 ฝ่ายทะเบียนราษฎร (โคเซคิ)

(4) กรณีครอบครัวหรือคนรูจ้ กั เสียชีวติ (การแจ้งตาย)
เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิต
จะต้องนําใบแจ้งตายยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทฝี่ ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซกิ จูคิ)
ของที่ว่าการอําเภอภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วันที่รับยืนยันการเสียชีวิต
เอกสารจําเป็น
・ใบรับรองการเสียชีวิต (ซิโบซินดันโชะ ใบเดียวกับใบแจ้งตาย)
กรณีผเู้ สียชีวติ เป็นชาวต่างชาติ
ต้องแจ้งสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งคืน “บัตรพํานัก (ไซริวการ์ด)” หรือ
“ใบรับรองผูอ้ ยู่อาศัยถาวรพิเศษ (โทคุเบซึ เอจู
โชเมโชะ)”ของผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่ฝา่ ยทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ)
ที่ว่าการอําเภอ
ติดต่อสอบถาม ・สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศตนเอง
・ทีว่ ่าการอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ)
☎072-825-2215 ฝ่ายทะเบียนราษฎร (โคเซคิ)
●
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(5) กรณีให้กาํ เนิดบุตร (การแจ้งเกิด)
กรณีให้กําเนิดบุตรจะต้องแจ้งเกิดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ
จูคิ) ทีว่ ่าการอําเภอ ภายใน 14 วันซึ่งรวมวันทีใ่ ห้กาํ เนิดบุตร
เอกสารจําเป็น
⑴ สูติบัตร (ชุทโชโชเมโชะ ใบเดียวกับใบแจ้งเกิด)
⑵ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (โบซิเคนโคเตะโจ)
ติดต่อสอบถาม
・ทีว่ ่าการอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ) ☎072-825-2215
(เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและหนังสือรับรองการเกิด)
・ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ แผนกสนับสนุนการเลีย้ งดูเด็ก (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์ โคโซดาเตะ
ซิเอนกะ)
☎072-838-0374 (เกี่ยวกับสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร)

(6) การจดทะเบียนตราประทับ (อินคังโทโรคุ)
ในประเทศญี่ปุ่น กรณีที่ต้องเซ็นสัญญาสําคัญจะต้องใช้ตราประทับ (จิซึอิน) เช่น ซือ้ ทีด่ ิน
บ้านหรือรถยนต์ ฯลฯ ตราประทับนั้น ต้องจดทะเบียนที่ที่ว่าการอําเภอ
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ)
※ตราประทับบางประเภทไม่สามารถลงทะเบียนได้
ติดต่อสอบถาม

ทีว่ ่าการอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (โคเซคิ จูคิ)
☎072-823-1211 ฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย (จูคิ)
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(7) การสมัครประกันสุขภาพพลเมือง
บุคคลทีล่ งทะเบียนคนต่างชาติและมีระยะเวลาพํานักเกิน 1 ปีขึ้นไป
มีความจําเป็นต้องการสมัครประกันสุขภาพพลเมืองโดยการนําบัตรพํานัก (ไซริวการ์ด)
หนังสือเดินทางและเอกสารทีจ่ าํ เป็นดังต่อไปนี้ไปยื่นเพื่อสมัครเข้าร่วมประกันสุขภาพพลเมือง
①กรณีบค
ุ คลที่ไม่ได้รบั สิทธิ์การประกันสุขภาพพนักงาน (ประกันสุขภาพของที่ทํางาน)
ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอําเภอเนยากาวะ
②กรณีทเี่ สียสิทธิ์การได้รับการประกันสุขภาพพนักงาน
(เอกสารจําเป็นต้องแสดงเอกสารการเสียสิทธิ์การประกันสุขภาพ (เคนโคโฮเคน ซิคาคุโชซิซึ โชเมโชะ)
③กรณีต้องรับความช่วยเหลือในการใช้ชีวิต (เอกสารจําเป็นต้องแสดงใบหยุดให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิต
(โฮกาะ ไฮซิ เคทเท ซือชิโชะ)
④ กรณีบุตรเกิดแล้วไม่ได้เข้าร่วมรับสิทธิป
์ ระกันสุขภาพพนักงานของผู้ปกครอง
(เอกสารจําเป็นต้องแสดงบัตรประกันสุขภาพพนักงานบิดา มารดาและสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร)
※กรณีระยะเวลพํานักขาดหรือหมดอายุจะไม่สามารถเข้าร่วมประกันสุขภาพพลเมืองได้
(ขึ้นอยู่กับประเภทสถานภาพการพํานักในบางกรณี กรณีมรี ะยะเวลาพํานักไม่ถึง 1 ปี
ก็อาจจะสามารถสมัครเข้าร่วมได้ประกันสุขภาพพลเมือง)
ติดต่อสอบถาม ที่วา่ การอําเภอ ฝ่ายประกันสุขภาพพลเมือง (โคคุมิน ฮกเคน) ☎072-813-1182

3．บริการสาธารณะ
การชําระค่าสาธารณูปโภคด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัตจิ ากบัญชีธนาคารหรือไปรษณีย์ก็จะสะดวก
อีกทั้ง สามารถชําระค่าสาธราณูปโภคที่ร้านสะดวกซื้อได้ด้วย
การชําระเงินล่าช้าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(1) นํา้ ประปา
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การเปิดใช้หรือปิดบริการนํ้าประปา รวมถึงการสอบถามค่านํ้า สามารถติดต่อสอบถามดังข้างล่างนี้
ติดต่อสอบถาม สํานักงานการประปา (โจเกะซุอิโดเคียวกุ) แผนกจัดการบริหาร(เคเอ โซมุกะ)
☎072-824-1177
HP:https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/
joge_suido/keieisoumu/suidou/suidouryoukintousyuunou/
index.html

จํานวนนํ้าและค่านํ้าที่ใช้จะแจ้งให้ทราบทุก ๆ 2 เดือน

(2) ขยะ
ขยะต้องแยกตามประเภทดังต่อไปนี้
และต้องแยกใส่ในถุงโปร่งใสหรือกึ่งโปร่งใสขนาดไม่เกิน 45 ลิตร
①ขยะเผาได้ ②ขยะเผาไม่ได้ ③ถ่านและไฟแช็ก ④
ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ⑤กระป๋องและขวด
⑥ขยะพลาสติก (กล่องพลาสติกหรือห่อพลาสติก) และขวดพลาสติก ⑦
กระดาษและเสื้อผ้าเก่า ⑧ขยะชั่วคราว ⑨
สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในข้อกําหนดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้⑩หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ
หลอดไฟและกระป๋องสเปรย์ ⑪คอมพิวเตอร์
ขอความร่วมมือในการรักษากฎการทิ้งขยะ การลดปริมาณขยะและการนํากลับมาใช้ใหม่
・วันเวลาการทิง้ ขยะ และสถานที่ทิ้งขยะ (สเตชั่น) จะขึ้นอยู่กับเขตที่อยู่อาศัยนั้นๆ
สามารถสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงได้
・
ขยะเผาได้จากครัวเรือนต้องใส่ในถุงโปร่งใสหรือกึง่ โปร่งใสและนําไปทิ้งทีส่ ถานทีร่ วบรวมในวันที่กําหนดก่อน
เวลา 9:00 น.
・ตรวจสอบประเภทของขยะและวันทีเ่ ก็บขยะได้ทปี่ ฏิทิน (คลีนคาเลนเดอร์อําเภอเมืองเนยากาวะ)
8

※ปฏิทน
ิ คลีนคาเลนเดอร์เมืองเนยากาวะมี 5 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี

ภาษาโปรตุเกสและ ภาษาสเปน
สถานที่แจก (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอําเภอ ซิตสี้ เตชั่นต่างๆ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
ของศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ และคลีนเซ็นเตอร์)
ติดต่อสอบถาม
・การเก็บขยะจากครัวเรือน คลีนเซ็นเตอร์ แผนกแผนงานสิง่ แวดล้อม (คันเคียว จิเกียวกะ)
☎072-820-7400
・ปฏิทิน คลีนคาเลนเดอร์ คลีนเซ็นเตอร์ แผนกธุรการสิง่ แวดล้อม (คันเคียว โซมุกะ)
☎072-824-0911
※วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ 8.30 -17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดช่วงสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม ถึง วันที่ 3
มกราคม)
(3) ประเภทของขยะและวิธกี ารทิง้ ขยะ
①ขยะเผาได้ (อาทิตย์ละ 2 ครัง้ )
สถานที่ทิ้งขยะ：สถานทีร่ วบรวมเก็บขยะ (โกมิ เสตชั่น)
ตัวอย่าง：
ขยะสด

กระเป๋ า /
รองเท้า

่ /ใบไม้
กิงไม้

เทปคาสเซ็ตวิดโี อ
(รวมเคส)
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่
ทีนอน
/พรม

ผ้าอ้อมกระดาษ

่
อย่างอืน
ผ้าเก่า
เช่นชุดชัน้ ในและผา้
เช็ดตัว รองเท้าบูท
้ นฝน
วิกผม เสือกั
ตุก
๊ ตาสัตว ์
้
อัลบัมกระดาษชนิ
ด
พิเศษ
เช่นกระดาษสกปรก
่ อ
และกระดาษทีไวต่
ความร ้อน ฯลฯ

※ข้อควระวัง

・ระบายนํ้าออกจากเศษอาหารและใส่ในถุงขยะมัดให้เรียบร้อย
・สําหรับต้นไม้เศษหรือกิง่ ไม้ต่างๆ แล้วใส่ในถุงขยะขนาด 45 ลิตร ครัง้ ละ 2- 3 ใบ
(หากมีจาํ นวนเกินกว่านั้นให้แยกทิง้ เป็น⑧ขยะชั่วคราว)
・เวลาทิง้ ที่นอนควรใส่ในถุงหรือมัดด้วยเชือก
(หากเกิน 3 ผืนขึ้นไปให้ทงิ้ เป็น⑧ขยะชั่วคราว)
・ถ้าเป็นไปได้ ให้นําที่นอนและกิง่ ไม้ออกทิง้ ในวันศุกร์
②ขยะเผาไม่ได้ (เดือนละ 2 ถึง 3 ครัง้ ทุกวันพุธสัปดาห์แรก สัปดาห์ทสี่ าม และสัปดาห์ทห
ี่ า้ )

สถานที่ทิ้งขยะ：สถานทีร่ วบรวมเก็บขยะ (โกมิ เสตชั่น)
ตัวอย่าง：
ซีดี / ดีวด
ี ี / ฟลอปปี ้
(รวมเคส)

ของเล่น (โลหะพลาสติก
ฯลฯ)
(โลหะพลาสติก ฯลฯ )

※ข้อควรระวัง

ไมโครเวฟ
ไมโครเวฟ

พัดลม
่
อย่างอืน

ถุงกอล ์ฟ สามล้อ
หม้ออะลูมิเนี ยม
ไมโครเวฟ
ปากกาเมจิก
กระป๋ องน้ามัน
่
หลอดไฟฟ้
า
เสือโฟมปู
พนรอง
ื้
ถัง
18L
(โลหะพลาสติก ฯลฯ )
่
่ าห
(ไฟเรืองแสงต้องให้ทงที
ิ ้ สถานที
ก
่ ๆ
ขวดและกระป๋ องอืน
่ ใช่เครืองดื
่ ม
่ ฯลฯ
ทีไม่
นด)

・ขยะที่เผาไม่ได้ต้องไม่เกิน 2 ใบ ซึง่ ใส่ในถุงขยะขนาด 45 ลิตร (ถ้าเกินจํานวนต้องทิง้ เป็น⑧

ขยะชั่วคราว)
・ของแตกง่าย แก้ว มีดโกน หรือ ตะปู ฯลฯ ควรห่อด้วยกระดาษและเขียนว่า "キケン"
(อ่านว่าคิเคน, แปลว่าอันตราย)
・ของแตกง่าย มีดโกน ตะปู หรือ ปรอทวัดอุณหภูมิ และ ③ ถ่านหรือไฟแช็ค ฯลฯ
แยกใส่ในถุงใสตามประเภท
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・ตลับหมึกของเครือ่ งพิมพ์ กรุณาใส่ทิ้งในกล่องรวบรวมซึง่ ติดตั้งไว้ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายสินค้า
・ขยะต่อไปนี้ถือเป็น⑧ขยะชั่วคราว ไม่ใช่ขยะเผาไม่ได้
⑴ ในกรณีจํานวนของขยะมีมากกว่า 3 ใบในขนาด 45 ลิตร
⑵ ตู้ลิ้นชักและเฟอร์นิเจอร์ (แม้จะถอดประกอบหรือถอดชิ้นส่วนก็จัดเป็นขยะชั่วคราว)
⑶ ยาว 40 ซม. x กว้าง 100 ซม. x ลึก 40 ซม. ขึ้นไป หรือนํ้าหนักเกิน 10 kg
⑷เครือ
่ งทําความร้อนนํ้ามันปิโตรเลียมหรือเตาแก๊สซึง่ มีที่จุดไฟ
(เพราะมีโอกาสก่อให้เกิดไฟไหม้ได้)
⑸ ขยะจํานวนมากเมื่อย้ายบ้าน
③ถ่านและไฟแช็ค

・วิธีการทิง้ ถ่านจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท กรุณาแยกทิง้ ดังต่อไปนี้
⑴ ถ่านไฟฉายหรือถ่านกระดุมลิเธียม⇒②ขยะเผาไม่ได้
⑵ ถ่านกระดุม⇒ กรุณาใส่ลงไปในกล่องรวบรวมซึง่ ติดตั้งไว้ที่ร้านขายถ่านกระดุม
(สามารถทิง้ ได้เป็น②ขยะเผาไม่ได้ เช่นกัน)
⑶ ไฟแช็ค⇒②ขยะเผาไม่ได้
※เวลาทิง้ ถ่านไฟฉายหรือไฟแช็ค กรุณาแยกตามประเภทและแยกใส่ในถุงใส
④ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก

・กรุณาทิ้งในกล่องรวบรวมซึง่ ติดตั้งไว้ในสถานทีส่ าธารณะในเมือง
(สามารถทิ้งได้เป็น②ขยะเผาไม่ได้ เช่นกัน)
⑴ ถ่านชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ⇒ ทิ้งในกล่องสีเหลือง
・ถ่านชาร์จแบตเตอรีN่ i-Cd
ถ่านชาร์จแบตเตอรีN่ i-MH
่
หาป้ ายเครืองหมายข
้าง
ถ่านชาร์จแบตเตอรีL่ i-ion
บน
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(สามารถทิ้งได้ รวมถึง พาวเวอร์แบงค์ แบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้า）
⑵ เครือ
่ งใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ⇒ ทิง้ ในกล่องสีนํ้าเงิน
・ขนาดไม่เกิน กว้าง 31 ซม. x ยาว 15 ซม.
(ตัวอย่าง) สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ค กล้องดิจิตอล USB เครื่องเล่นวิดีโอ เครือ่ งเล่นเพลง
เครือ่ งเล่นเกม ฯลฯ
【สถานที่ทต
ี่ ิดตั้งกล่องรวบรวม】

ที่ว่าการอําเภอ ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เ.ซ็นเตอร์) ตามซิตี้สเตชั่นต่างๆ
(ยกเว้นซิตี้สเตชั่นนิซิ) ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม (ซันเกียว ซินโค เซ็นเตอร์)
อาคารบริการของเทศบาล (ซิมงิ ไคคัน) โรงยิมชุมชน (ซิมินไทอิกุคัน) อาคารส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก
(โคโดะโมะ เซ็นเตอร์) โคโซดาเตะ รีเฟรซคัน ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์
รีแลทโท) คอมมิวนิตี้เซ็นเตอร์ต่างๆ (รวม มินามิบงุ คัน) เอสโพอาร์ อิออน
มอลล์ซโิ จนาวะเตะ(ได้เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ไม่รับถ่านแบบชาร์จได้) ศูนย์สุขภาพต่างๆ
⑤ กระป๋องและขวด (เดือนละสองครัง้ ทุกวันพุธทีส่ องและวันพุธทีส่ ขี่ องเดือน)

สถานทีท่ งิ้ ขยะ：สถานทีร่ วบรวมเก็บขยะ(โกมิ เสตชั่น)
ตัวอย่าง：
ขวด

กระป๋ องอลูมิเนี ยม /
เหล็ก

กระป๋ องขนม
/อาหารกระป๋ อง

※ทิง้ ได้เฉพาะกระป๋องและขวดบรรจุอาหารหรือเครือ่ งดืม
่ เท่านัน้
※ข้อควรระวัง

・ล้างกระป๋องและขวดให้สะอาด
・ถอดฝาขวดออก
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ฯลฯ

・ขวดประเภทคืนขวด (เช่น ขวดเหล้สาเก ขวดซิอิ้ว ขวดเบียร์ ต่างๆ)
ให้คืนทีร่ า้ นขายของเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
・กระป๋องหรือขวดกระป๋องเครือ่ สําอางหรือขวดประเภททีไ่ ม่ใช้ในการบริโภค เช่น ถ้วยต่าง
แก้วทนความร้อนให้ถือเป็น ②ขยะเผาไม่ได้
⑥ขยะพลาสติก (กล่องพลาสติกหรือห่อพลาสติก) และขวดพลาสติก (อาทิตย์ละครัง้ )
【พื้นที่ A… ทุกวันพฤหัสบดี / พื้นที่ B… ทุกวันจันทร์】

※สามารถตรวจสอบว่าพื้นที่อาศัยของตนเป็นพื้นที่ A หรือ B ได้จากปฏิทินคลีน

สถานที่ทิ้งขยะ：สถานทีร่ วบรวมเก็บขยะ(โกมิ เสตชั่น)
ตัวอย่าง：
●

่ งส
่ าเ ถาดโฟมใส่อาหารถาดพลาสติกว
ภาชนะบะหมีกึ
างไข่
่ สญ
กล่องทีมี
ั ลักษณ์ร็จรูป
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
น้ามัน
ดังนี ้
ฯลฯ
※ข้อควรระวัง

・ถอดฝาและฉลากรอบขวดพลาสติกออก และนําขวดพลาสติกใส่ในถุงโปร่งใสหรือกึ่งโปร่งใสนําไปทิ้ง
・ภาชนะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือวัสดุกันกระแทกที่ทําจากกระดาษเป็น①ขยะเผาได้
กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วจึงนําไปทิ้ง
・ของเล่นหรือถังแม้ว่าทําจากพลาสติกแต่ก็เป็น②
ขยะเผาไม่ได้
ถอดฝาออก ถอดฉลากขวดพลา
สติก

・ล้างให้สะอาดก่อนทิง้ หากล้างแล้วยังสกปรก
กรุณาทิง้ เป็น①ขยะเผาได้
・วิธกี ารทิง้ ขวดพลาสติก (กรุณาศึกษาวิธี)

ล้าง
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บีบขวด

⑦กระดาษและเสือ้ ผ้าเก่า (อาทิตย์ละครัง้ )【พื้นที่ A… ทุกวันจันทร์ / พื้นที่ B… ทุกวันพฤหัสบดี】
※สามารถตรวจสอบว่าพื้นที่อาศัยของตนเป็นพื้นที่ A หรือ B จากปฏิทินคลีน

สถานที่ทงิ้ ขยะ：สถานทีร่ วบรวมเก็บขยะ
ตัวอย่าง：
กระดาษ

เสื้อผ้าเก่า

หนังสือพิมพ ์ นิ ตยสาร กล่องกระดาษแข็ง กล่องนม กระดาษต่าง ๆ

้ ด กางแกง ฯลฯ
เสือยื

(กล่องขนมหรือาใส่
แกนกระดาษช
าระ)อมัดด้วยเชือก
※กรุณาแยกกระดาษและผ้
ในถุงโปร่งใสหรื

※ข้อควรระวัง
・กล่องกระดาษแข็งจํานวนมากเวลาย้ายบ้านนั้น ให้ทงิ้ เป็น⑧ขยะชั่วคราว
・สิง่ ดังต่อไปนี้เป็น①ขยะเผาได้ ห้ามทิง้ เป็นขยะประเภทกระดาษและเสื้อผ้าเก่า

เช่น กระดาษเคลือบอลูมิเนียม กระดาษมีกลิ่นหอม หรือ กระดาษสกปรก ฯลฯ
ผ้าอย่างอื่นยกเว้นเสือ้ ผ้าเก่า (เช่น ชุดชั้นใน และ ผ้าขนหนู)
・กรุณานํากระดาษและเสื้อผ้าเก่าไปทิ้งทีส่ ถานทีร่ วบรวมของพื้นทีเ่ ท่าที่จะทําได้
⑧ขยะชัว่ คราว (ขยะขนาดใหญ่หรือขยะขนาดใหญ่เมือ่ ย้ายบ้าน：เสียค่าใช้จา่ ย)

วิธีการทิ้ง：★ต้องการให้มาเก็บขยะโดยคลีนเซ็นเตอร์ (ต้องจองล่วงหน้า เสียค่าใช้จ่าย)
★นําออกมาทิง้ ขยะเองทีค่ ลีนเซ็นเตอร์ (ไม่ต้องจองล่วงหน้า เสียค่าใช้จา่ ย)
ตัวอย่าง：

โซฟา

โต๊ะ
จักรยาน

เตาแก๊ส

※ข้อควรระวัง

・ขยะดังกล่าวนี้เป็นขยะชั่วคราว
⑴ จํานวนของขยะจะมากกว่า 3 ใบ ในขนาดถุง 45 ลิตร
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่ าควา
เครืองท
มร ้อนน้ามันปิ
เตาแก๊สแบบพก
โตรเลียม
ฯลฯ พา

้
ตู้ลินชัก

⑵ ตู้ลิ้นชักและเฟอร์นิเจอร์ (แม้จะถอดประกอบหรือถอดชิ้นส่วน ก็จัดเป็นขยะชั่วคราว)
⑶ ยาว 40 ซม. x กว้าง 100 ซม. x ลึก 40 ซม. ขึ้นไป หรือนํ้าหนักเกิน 10kg
⑷ เครือ
่ งทําความร้อนนํ้ามันปิโตรเลียมหรือเตาแก๊สซึง่ จุดไฟได้ (เพราะมีโอกาสเกิดไฟไหม้)
⑸ ขยะจํานวนมากเมื่อย้ายบ้าน

・
กรุณาถอดถ่านหรือใช้นํ้ามันปิโตรเลียมให้หมดเมื่อจะทิง้ เครื่องทําความร้อนนํ้ามันปิโตรเลียมหรือเตาแก๊ส
・สําหรับโทรทัศน์ เครือ่ งปรับอากาศ [รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกบ้าน] เครื่องซักผ้า [รวมเครือ่ งอบผ้า]
และ ตู้เย็นนั้น กรุณาให้ดวู ิธีการทิง้ ⑨สิง่ ของเครื่องใช้ที่อยู่ในข้อกําหนดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
・สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือหน้าจอ กรุณาดูวิธีการทิ้ง⑪คอมพิวเตอร์
★ขยะที่ต้องแจ้งเพื่อให้มาเก็บ (ต้องจองล่วงหน้า เสียค่าใช้จ่าย)
เวลาทําการ 8.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)
・เปิดรับในวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์
・ ต้องนัดพบกับเจ้าหน้าที่ และนําขยะที่จะทิง้ มาวางไว้ข้างหน้าบ้าน
เพราะเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถทีจ่ ะเข้าไปเก็บในบ้านให้ได้
ติดต่อสอบถาม คลีนเซ็นเตอร์ แผนกแผนงานสิง่ แวดล้อม (คันเคียว จิเกียวกะ)
☎072-820-7400
เบอร์โทรเฉพาะการจอง ☎072-868-5374
★ขยะทีน
่ ํามาเอง (ไม่ต้องจอง เสียค่าใช้จ่าย)
เวลาทําการ 9.00 - 16.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)
・ สามารถนําขยะมาเองได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์
・ กรุณานํา 「บัตรพํานัก (ไซริวการ์ด)」หรือ「ใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ (โทคุเบซึ เอจู โชเมโชะ)」
「บัตรประกันสุขภาพ(เคนโคฮกเคนโช)」「บัตรมายนัมเบอร์การ์ด」
「ใบขับขี่รถยนต์(อุนเต็นเมนเกียวโช)」
・ ห้ามนํารถยนต์นํ้าหนักเกิน 2 ตัน หรือรถดัมพ์ บรรทุกสิง่ ของเข้ามาทิง้
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・ บริษัทรับขนย้ายของไม่สามารถมาทิง้ ขยะเพียงลําพังได้

เจ้าของขยะต้องแสดงตนเมื่อนําของมาเองทุกครัง้ พร้อมแสดงบัตรประชาชนที่ยืนยันว่าเป็นประชาชน
ในเมืองนี้
ติดต่อสอบถาม คลีนเซ็นเตอร์ แผนกแผนงานสิง่ แวดล้อม (คันเคียว จิเกียวกะ)
☎072-821-4039
⑨สิง่ ของเครือ่ งใช้ทอี่ ยูใ่ นข้อกําหนดทีส่ ามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้

ครอบคลุมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า：
่
เครืองปรับอาก
าศ

โทรทัศ
น์

※ข้อควรระวัง

ตูเย็
้ น

่
เครืองซักผ้
า
่
รวมเครืองอบ
แห้ง

・เครื่องใช้ไฟฟ้าดังต่อไปนีค้ รอบคลุมมด้วยกฎหมายรีไซเคิลเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เครือ่ งปรับอากาศรวมหน่วยภายนอก (คอมเพรสเซอร์) โทรทัศน์ ตู้เย็น และ
เครือ่ งซักผ้ารวมเครือ่ งอบแห้ง
กรุณาให้รา้ นค้าปลีกมารับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเท่าที่จะทําได้
※หากไม่ให้ร้านค้าปลีกมารับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน กรุณาดําเนินการดังต่อไปนี้
・อันดับแรก กรุณา ซือ้ ตั๋วรีไซเคิลที่ไปรษณีย์
・กรุณาดําเนินการข้อใดข้อหนึง่ จาก①～③
①ให้คลีนเซ็นเตอร์มารับขยะที่บ้าน
☎072-868-5374 (กรุณาโทรจองวันที่และเวลา)
②นําขยะไปทีค่ ลีนเซ็นเตอร์เอง
③นําขยะไปไว้ที่สถานที(่ ※)กําหนดใกล้บ้านเอง
（※）บริษัทโคฟุจิบุซึริว ( 3-45-1 คาซุกะนิซิมาจิ ฮิราคาตะซิ［☎072-808-3611］) ฯลฯ
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⑩หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟและกระป๋องสเปรย์ (สามารถนําไปทิง้ ได้ทกุ วันทีส่ ถานทีท
่ กี่ าํ หนด)

สถานที่ทิ้งขยะ：ตะกร้าเฉพาะเก็บรวบรวม (จัดเตรียมไว้ให้ตามศูนย์ชุมชนหรือสถานทีส่ าธารณะ)
กระป๋ องสเปรย ์
หลอดฟลูออเร
ตัวอย่าง：
※ข้อควรระวัง

สเซนต ์ และ
หลอดฟลูหลอดไฟและกร
ออเรส
ะป๋ องสเปรย ์ ⑪
เซนต ์ และคอมพิวเตอร ์

・ทิ้งได้เฉพาะขยะจากบ้านเท่านั้น
หลอดไฟ

・ไม่เก็บทีส่ ถานทีร่ วบรวมขยะ (โกมิ สเตชั่น)
・กระป๋องสเปรย์และแก๊สกระป๋อง (ทีเ่ สียบใช้กับเตาแก๊ส) ต้องใช้ให้หมด
และใส่ทงิ้ ในตะกร้าเฉพาะเก็บรวบรวม (※ เพื่อความปลอดภัย
หากยังมีแก๊สเหลือในกระป๋องไม่จาํ เป็นต้องเจาะรูเพื่อเอาแก๊สออก
กรุณาให้ใส่กระป๋องลงไปในตระกร้าที่เตรียมไว้เฉพาะ)
・เวลาทิง้ หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไฟ
กรุณาใส่ในกล่องกระดาษตอนทีซ่ อื้ มาแล้วใส่ทงิ้ ในตะกร้าเฉพาะเก็บรวบรวมเพื่อไม่ให้แตก
⑪คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์หรือหน้าจอควรทิง้ ตามดําเนินการดังข้างล่างนี้
・สําหรับโน้ตบุ๊ค กรุณาใส่ทงิ้ ในกล่องรวบรวมที่จัดตัง้ ตามสถานทีส่ าธารณะ
・สําหรับคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะและจอภาพ
กรุณาติดต่อร้านจําหน่ายทีซ่ ื้อสินค้ามาหรือผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์
หากไม่ทราบผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบเอง กรุณาติดต่อ สมาคมส่งเสริม 3R
ของคอมพิวเตอร์ (พาโซคอน 3R ซุอิซิน เคียวไค)
（☎03－5282－7685 HP http://www.pc3r.jp）

※เครือ่ งพิมพ์เป็นขยะประเภท②ขยะเผาไม่ได้
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สําหรับตลับหมึกของเครื่องพิมพ์ กรุณาใส่ทงิ้ ในกล่องรวบรวมซึ่งติดตั้งไว้ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายสินค้า
●

ขยะทีร่ บั ไม่ได้โดยอําเภอ (ขยะทีต่ อ้ งการจัดการโดยบริษทั เฉพาะทางหรือร้านตัวแทนจําหน่ายสินค้า)
・คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ เปียโน ถังดับเพลิง แบตเตอรี่และชิ้นส่วนของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
・วัตถุอันตราย：ทินเนอร์ นํ้ามันเชือ้ เพลิง นํ้ามันเสีย สี ถังแก๊ส สารเคมี ฯลฯ
・ขยะกําจัดยาก：ยางรถยนต์ ดินอาร์เรย์เหล็ก ฝาเหล็กท่อระบายนํ้า โถสุขภัณฑ์ ฯลฯ
・ขยะจากการก่อสร้าง：วัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างหรือการปรับปรุงบ้าน (กระเบือ้ ง เสื่อทาทามิ

บล็อกคอนกรีต ฯลฯ )
・เข็มฉีดยาที่ใช้แล้วที่บ้าน (ต้องสอบถามทางสถาบันการแพทย์
เพราะเข็มที่ใช้แล้วเป็นขยะมูลฝอยติดเชือ้ )

4．เกร็ดความรูใ้ นการใช้ชวี ติ
(1)การใช้ชวี ติ ในชุมชน
เวลาใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
การทําความเข้าใจกับธรรมเนียมหรือกฎระเบียบให้เร็วทีส่ ุดเท่าที่จะทําได้เป็นสิง่ ที่สําคัญ
หากมีข้อสงสัยหรือสิง่ ที่ไม่เข้าใจ
กรุณาสอบถามเพื่อนบ้านหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมนานาชาติเมืองเนยากาวะ
นอกจากนี้ แต่ละชุมชนจะมีสมาคมผู้อยู่อาศัยที่เรียกว่า “จิชิไค”
ลองเข้าสมาคมและเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึง่ ในชุมชน สมาคมผู้อยู่อาศัยต้องมีคา่ สมาชิก
ทํากิจกรรมดังต่อไปนี้
・การทําความสะอาดพื้นที่ชุมชน การรับมือการป้องกันอาชญากรรมและภัยพิบัติ
การจัดงานในชุมชนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัย ฯลฯ
・การแจกจดหมายเวียนรวมเอกสารสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการเมืองหรือชุมชนที่อยู่อาศัย
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ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพลเมือง (ชิมินคะซึโดชินโคชิซึ)
☎072-825-2120

องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร สมาคมนานาชาติเมืองเนยากาวะ

☎072-811-5935

HP: http://www.niefa.or.jp

5．โรคภัย/สุขภาพ
(1) ระบบประกันการรักษาพยาบาล
・ไม่ว่าผู้มีสัญชาติญี่ปุ่นหรือสัญชาติอื่น ผูอ้ ยู่อาศัยในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
จะต้องทําประกันการรักษาพยายบาลแห่งชาติ
・มีประเภท ประกันสังคม (ฉะคัยฮกเคน) หรือ ประกันสุขภาพพลเมือง (โคคุมิน เคนโค ฮกเคน)
・เมื่อทําประกันแล้วจะได้รบั บัตรประกันสุขภาพ (ฮิฮกเคนชะโช)
・นําประกันสุขภาพ (ฮิฮกเคนชะโช) ไปยื่นที่ช่องติดต่อของสถาบันการแพทย์
ผู้ทําประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ของค่ารักษา (ผู้มีอายุ 75
ปีขึ้นไปซึ่งทําประกันการรักษาแพทย์สําหรับผู้สงู อายุระยะปลายจะจ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ของค่ารักษา)
⑴

ประกันสังคม (ประกันสุขภาพทีบ่ ริษัททําให้)
คนทํางานหรือครอบครัวนั้นจะสามารถสมัครทําประกันสังคมของที่ทํางานได้
บริษัทที่ทาํ งานอยู่จะสมัครทําประกันและจ่ายค่าประกันให้
※ประกันการรักษาแพทย์ของต่างประเทศไม่สามารถใช้ในประเทศญี่ปุ่น
ติดต่อสอบถาม

①บริษัทที่ทํางานอยู่
②สํานักงานประกันสังคม ฮิราคาตะ (ฮิราคาตะฉะคัยฮกเคน จิมูโชะ)
☎072-846-5011
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ประกันสุขภาพพลเมือง

⑵

ผู้ที่ไม่สามารถสมัครประกันสุขภาพของที่ทํางานได้และอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1
ปีขึ้นไปจะต้องสมัครทําประกันสุขภาพพลเมืองซึ่งทางเมืองเนยากาวะดําเนินการอยู่
●

สถานทีส่ มัคร
ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายประกันสุขภาพพลเมือง(โคคุมงิ เคนโคฮกเคน)

☎072-813-1182

สิง่ ทีจ่ าํ เป็น
・ต้องมีการลงทะเบียนคนต่างชาติ
・ต้องมีแผนการทีจ่ ะอาศัยอยู่ญี่ปุ่น 1 ปีขึ้นไป
※ต้องสมัครทําประกันตัง้ แต่วันที่ได้ลงทะเบียนคนต่างชาติ กรุณาดูรายละเอียด ข้อที่ 2

ขั้นตอนทางกฎหมาย หรือข้อที่ 7 ทําประกันสุขภาพพลเมือง
●

การชําระค่าเบีย้ ประกัน
ค่าเบี้ยประกันจะคํานวณโดยรายได้ของปีที่ผ่านมาของผู้ทําประกันทุกปี
ผู้ทําประกันจะแบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันรอบ 1 ปี เป็น 10 เดือน เริ่มจ่ายตั้งแต่ เดือนมิถุนายน
ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป
วิธกี ารชําระเงิน
①หักจากบัญชีเงินฝากจากธนาคารหรือไปรษณีย์
②นําใบเรียกเก็บค่าประกันไปจ่ายที่ธนาคาร ไปรษณีย์ ที่ว่าการอําเภอและซิตี้เสตชั่นต่างๆ หรือ

ร้านสะดวกซื้อ
③ชําระผ่านไลน์เพย์หรือบัตรเครดิต

ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายเรียกเก็บภาษี (โชซิวโนฟุ)
●

บัตรประกันสุขภาพ (ฮิฮกเคนชะโช)
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☎072-813-1189

・ออกบัตรประกันสุขภาพให้คนละหนึ่งใบ
・เวลาจะไปสถาบันการแพทย์ ต้องนําบัตรประกันสุขภาพไปด้วย
・บัตรประกันสุขภาพนั้นสามารถใช้ได้ทส
ี่ ถาบันการแพทย์นอกเมืองเนยากาวะ หากไปเที่ยวต่างจังหวัด

นําบัตรประกันสุขภาพไปด้วย (ไม่สามารถใช้ได้ในต่างประเทศ)
※

ข้อควรระวัง

・ห้ามยืมหรือซือ้ ขายบัตรประกันสุขภาพกับผู้อื่นซึง่ เป็นการกระทําผิดกฎหมายและจะถูกลงโทษ
・เวลาย้ายบ้าน กรุณายื่นแจ้งไปที่ว่าการอําเภอที่ย้ายเข้าไป
・ไม่สามารถใช้บัตรประกันสุขภาพที่ถงึ วันกําหนด กรุณาทําเรือ่ งออกบัตรใหม่

บัตรใหม่จะส่งทางไปรษณีย์
・กรุณานําบัตรประกันสุขภาพคืนที่ว่าการอําเภอ

เจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบประกันแห่งชาติเมื่อจะเข้าประกันสุขภาพของบริษทั หรือจะย้ายบ้านไปนอกเมือ
งเนยากาวะ
※กรณีประกันสุขภาพพลเมืองไม่คมุ้ ครอง
・การตั้งครรภ์และคลอดธรรมชาติ ศัลยกรรม การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน หรือ การจัดฟัน
・กรณีได้รับบาดเจ็บโดยตั้งใจ การทะเลาะวิวาท หรือด้วยการกระทําผิดกฎหมาย

※กรณีทไี่ ปสถาบันการแพทย์โดยไม่มบ
ี ตั รประกันสุขภาพ
・ชําระค่ารักษาเต็มราคาแล้วจะรับใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายระเอียดค่ารักษา หลังจากนั้น

ทําเรื่องขอรับเงินย้อนหลัง ณ ที่ว่าการอําเภอ หลังการตรวจสอบแล้ว ได้รับคืน 70 หรือ 80
เปอร์เซ็นต์ ของค่ารักษาพยาบาล
・เมือ่ ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ อาจจะมีบางกรณีได้รบ
ั คืนค่ารักษาพยาบาลบางส่วน

กรุณาสอบถามรายละเอียด
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※ระบบเบิกเงินกรณีคา่ รักษาพยาบาลเกินเพดานทีก่ าํ หนดไว้
・กรณีค่ารักษาพยาบาลเกินเพดานทีก
่ าํ หนดไว้

มีการเบิกค่ารักษาเต็มจํานวนที่เกินเป็นค่ารักษาพยาบาลจํานวนสูง(โคกะกุอเิ รียวฮิ)
กรุณาดําเนินการตามใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลจํานวนสูง(โคกะกุอิเรียวฮิ โนะ โอซิราเซะ)
ที่ที่ว่าการอําเภอออกให้กับบุคคลนั้น หลัง 3 เดือนที่ไปโรงพยาบาล
・กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินทีไ่ ด้รับจากสถาบันการแพทย์เพราะอาจจะต้องการในการดําเนินการ

ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายประกันสุขภาพพลเมือง(โคคุมงิ เคนโคฮกเคน)
☎072-813-1182

(2) กรณีเจ็บป่วย・บาดเจ็บ
●

โรงพยาบาลหรือคลินกิ

・โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจะทําการตรวจวันธรรมดาหรือวันเสาร์

ส่วนใหญ่จะหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
・ในกรณีฉุกเฉิน โทรแจ้งสายด่วนเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน（☎119）
・เมือ่ รับยา ให้คุณหมอหรือเภสัชกรอธิบายรายละเอียด
・เมือ่ ต้องไปหาหมอในวันหยุดหรือนอกเวลาบริการ โปรดติดต่อคลินิกฉุกเฉินที่ให้บริการในวันหยุด

●

คลินกิ ฉุกเฉินทีใ่ ห้บริการในวันหยุด
คลินิกศูนย์สาธารณะสุขและสวัสดิการประจําอําเภอ (ซิริซึ โฮเคงฮุกุชิ เซ็นเตอร์)
☎072-828-3931
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วันทําการ:วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดช่วงสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที3่ 1
ธันวาคม ถึง วันที่ 4 มกราคม
เวลาทําการ: 9.30-11.30 น. 12.30-16.30 น. 17.30-20.30 น. (แผนกกุมารเวชกรรมเท่านั้น）
แผนก:

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และทันตกรรม

ที่อยู：่ 28-22 เนยากาวะชิ อิเคดะนิซิมะจิ ชั้น 1ของศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ

(โฮเคนฮุกชุ ิเซ็นเตอร์)
● ศูนย์ฉกุ เฉินทีเ่ ปิดให้บริการตอนกลางคืน

ชัน้ 4 ของ ศูนย์สาธารณะสุขประจําเมืองฮิราคาตะ (ฮิราคาตะชิรซิ ึ โฮเคง เซ็นเตอร์)
☎072-840-7555

วันทําการ: ทุกวัน
เวลาทําการ: 20.30 -- 5.30 น.
แผนก: กุมารเวชกรรม (อายุน้อยกว่า 15 ปี)
ทีอ่ ยู่：2-13-13 ฮิราคาตะชิ คินยะฮนมาจิ
โกเต็นย

ไปเกียวโตามะ

ศูนย ์ฉุ กเฉิ นกลางคืนคิทะ
ม. คันไซไกโคกุโงะ
คาวาชิ
สะพานคาซะซ
แม่น้าโยโดะ
(ชน
ั้ 4
ของ ฮิราคาตะชิรพ.
รซ
ิ ึ
างิเซ็นเตอร ์)
ฮิราคาตะชิมิ
โฮเคง
รพ.

เดยะซิ
กิ
ถนนเค
ฮัน

ถนนทะงูจม
ิ ิน
น
ามิ
คันไซอิไดฮิราคาตะ
ฮิราคาตะชิ
สายฟุโดเกียวโตโ
อิเคะโนะมิยะคิ
ตะ
มริงูจท
ิ ะโนะ
ทีว่่ าการอาภอเมืองฮิ มิยะโนะซะคะ
รพ.โฮซิ
กาโออิเคะโนะมิยะ
ราคาตะ
ฮิราคาตะโคเอ็
กะ
ยนโชเมะฮิงาซิ
อามาโนะกาวะ
น
โคเซเน็ นคิน
โฮซิกาโอกะ
ฮิราคาตะปาร ์
สายเคฮัน
ค
มูราโนะ
สายเคฮั
น
คะทะ
โคเซ็นจิ
เดะบานะบะซิ
โนะ
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●

เครือ่ งAED

AED ย่อมาจาก Automated External Defibrillator คือเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า (จิโด ไทไกซิกิ โจไซโดกิ)
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึง่ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้
โดยอัตโนมัติ และ สามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจ โดยใช้กระแสไฟฟ้า
หยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจทีผ่ ิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หวั ใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง
โดยผู้ทชี่ ่วยเหลือไม่จาํ เป็นต้องมีความรู้ในการใช้งาน AED มาก่อน เพราะคนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ง่าย
เพียงทําตามคําแนะนําของเครื่อง AED
ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยได้อัตโนมัติและช่วยกระตุ้นการทํางานของหัวใจได้อย่างทันท่วงที
มีการติดตัง้ เครื่องตามสถานที่สาธารณะ เช่น สถานี หรือ
ร้านสะดวกซื้อตามข้อตกลงระหว่างอําเภอเนยกาวะและร้านสะดวกซื้อในอําเภอ
ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอําเภอ แผนกป้องกันภัยพิบัติ (โบไซกะ)

☎072-825-2194

(3)การตรวจสุขภาพและการตรวจร่างกาย
การตรวจสุขภาพสามารถทําได้ที่ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)
หรือสถาบันการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย การตรวจสุขภาพสมํา่ เสมอจะช่วยป้องกันโรค
ตรวจพบโรคและได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว
วันเวลาและรายละเอียดจะแจ้งในประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุ ชิเซ็นเตอร์)
แผนกสนับสนุนสุขภาพ(เคนโค ซึกรุ ิ ซุยซินกะ)

☎072-812-2002

6．การคลอด/การเลีย้ งดูบตุ ร
(1) กรณีตงั้ ครรภ์
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・กรุณาแจ้ง”การตั้งครรภ์” ทางเมืองเนยากาวะจะออกสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร
・สถานที่แจ้ง:โคโซดาเตะ เซได โฮคาซึ ซิเอน เซ็นเตอร์ สคิพ (ชั้น 2 ของศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ

(ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์ รีแลทโท)
・ระหว่างตัง้ ครรภ์ สามารถรับการตรวจสุขภาพมารดาทีค่ ลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีแผนกศูนย์สุขภาพสตรี

ในศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการประจําอําเภอจะให้คําปรึกษาฟรีโดยพยาบาลสาธารณสุขหรือผดุงครร
ภ์ ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)
ติดต่อสอบถาม โคโซดาเตะ เซได โฮคาซึ ซิเอน เซ็นเตอร์ สคิพ
(ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคน ฟุกุชิเซ็นเตอร์) แผนกสนับสนุนเลี้ยงเด็ก (โคโซดาเตะ
ชิเอนกะ) ☎072-812-2213
HP: https://www.city.neyagawa.osaka.jp/kurashi/life_event/ninshin/soudan/1590023359838.html

(2) สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร
・สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตรเป็นสมุดช่วยจดบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ

เช่น การตัง้ ครรภ์ การคลอดบุตร
และการเลี้ยงดูบุตรเพื่อดูแลสุขภาพของมารดาและบุตร
・

ต้องนําสมุดนี้ไปทุกครัง้ เมื่อจะไปตรวจสุขภาพหรือไปฉีดวัคซีนที่สถาบันการแพท
ย์หรือศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการณ์

(3) กรณีให้กาํ เนิดบุตร
●

กรณีให้กําเนิดบุตร

・ต้องให้แพทย์หรือผดุงครรภ์ออก “สูติบัตร” (ชุทโชโชเมโชะ) ทีโ่ รงพยาบาล
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・ยื่น “ใบแจ้งเกิด” (ชุทโชโทโดเกะ) พร้อมนํา “สูติบัตร” (ชุทโชโชเมโชะ)
ต่อเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายทะเบียนราษฎร ณ ที่ว่าการอําเภอ
・หากบิดามารดาทัง้ สองหรือคนใดคนหนึง่ เป็นชาวต่างชาติต้องยื่นเรื่องทีส่ ถานทูตหรือสถานกงสุลของ
ประเทศตัวเอง
・ให้บุตรไปหาหมอสมํ่าเสมอ
บุตรนั้นสามารถได้รบั การตรวจสุขภาพหรือการฉีดวัคซีนที่ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการณ์หรือสถาบันกา
รแพทย์
●

เงินช่วยเหลือการคลอดและเลี้ยงดูบุตรแบบจ่ายเป็นก้อน (ชุ ซัน อิคุจิ อิชิจิกิน)

ผู้เข้าประกันสุขภาพจะได้รับเงินช่วยเหลือเมือ่ คลอดบุตร
หากทารกเสียชีวติ ในครรภ์หรือมีการแท้งบุตรโดยธรรมชาติหลังตัง้ ครรภ์แล้ว 84 วันขึ้นไป
ก็สามารถรับเงินช่วยเหลือได้
※มีระบบทีผ่ ู้ปกครองชําระเงินช่วยเหลือการคลอดและเลี้ยงดูบุตรโดยตรงกับโรงพยาบาล

กรุณาติดต่อสอบถามที่ประกันสังคมที่เข้าสมัครไว้

(4) เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลบุตร
มีระบบช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตัง้ แต่เกิดจนถึงจบการศึกษาโรงเรียนมัธยมปลาย (หลังวันครบ 18 ปี
ถึงวันที่ 31 มีนาคม)สําหรับชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนคนต่างชาติในเมืองเนยากาวะ
แต่จะไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้หากไม่ได้เข้าประกันสุขภาพ
เอกสารที่จําเป็น
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①บัตรประกันสุขภาพของบุตร
②ใบรับรองการจัดเก็บภาษี (คะเซโชะโทคุโชเมโชะ)

กรณีย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเนยากาวะหลังวันที่

2 มกราคมที่ยื่นเรื่อง มีบุตรอายุครบ 6 ขวบตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม
สถานทีย่ นื่ ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์) แผนกบริการพลเมือง
ฝ่ายอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล ☎072-812-2363
(เกี่ยวกับใบแจ้งเกิด) ทีว่ ่าการอําเภอ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและฝ่ายทะเบียนที่อยู่อาศัย(โคเซคิ จูคิ)
☎072-825-2215

ซิตี้สเตชั่นต่างๆ ศูนย์ให้บริการประชาชนโฮริมโิ ซะ

(5)เงินช่วยเหลือและการสนับสนุนบุตรสําหรับครอบครัวผู้ปกครองเลีย้ งเดีย่ ว
⑴

เงินช่วยเลีย้ งดูบุตร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ปี 2020)
พ่อแม่ทเี่ ลี้ยงดูเด็กไม่เกินชั้นมัธยมต้นและอาศัยอยู่ที่เดียวกับเด็กจะมีสทิ ธิ์รับเงินช่วยเลี้ยงดูเด็ก
ติดต่อสอบถาม

(โคโดโมะโอะมาโมรุกะ)
⑵

ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์) แผนกคุ้มครองเด็ก
☎072-812-2210

โครงการช่วยเหลือครอบครัวผูป้ กครองเลี้ยงเดี่ยว
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผูป้ กครองเลีย้ งเดี่ยวจะช่วยเงินค่ารักษาพยาบาล (ฮิโทริโอยะคะเท

อิเรียวฮิ โจเซ)
ติดต่อสอบถาม

ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์) แผนกบริการพลเมือง

ฝ่ายอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล ☎072-812-2363
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⑶

มีสิทธิ์รบั เงินช่วยในการเลี้ยงดูบุตร (จิโดฟุโยเทอาเทะ)

⑷

ครอบครัวผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวสามารถปรึกษาด้านการใช้ชีวิตและปัญหาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้
ติดต่อสอบถาม

(โคโดโมะโอะมาโมรุกะ)

ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)แผนกคุม้ ครองเด็ก
☎072-812-2210

(6) กรณีฝากเด็ก (เช่นโรงเรียนสถานรับเลีย้ งเด็ก)
⑴

สถานรับเลี้ยงเด็ก เนอสเซอรี่ (โฮอิคโุ ชะ) เนอสเซอรี่กึ่งอนุบาล (นินเต โคโดโมะเอ็น)

และเนอสเซอรี่ภายในสํานักงาน (จิเกียวโชะในโฮอิคจุ ิเกียวโชะ)
สถานรับเลี้ยงเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กแทนผูป้ กครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ในที่บ้านเนื่องจากการ
ทํางาน ฯลฯ
・เงื่อนไขในการใช้บริการ：กรณีมีการทํางานมากกว่า 64 ชั่วโมงต่อเดือน

การตัง้ ครรภ์หรือการคลอดบุตร การเจ็บป่วยหรือความพิการ การดูแลพ่อแม่
การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ การหางานทําอย่างต่อเนื่อง หรือการเข้าศึกษาต่อ
・เกณฑ์การรับ：โดยทัว่ ไป หลังการลาเพื่อคลอดบุตรจนถึงก่อนเข้าโรงเรียนประธม
・ค่าบริการ：ขึ้นอยู่กับภาษีที่ชําระในอําเภอ เมืองและหมู่บา้ นที่ผู้ปกครอง (พ่อและแม่) สังกัดอยู่
・สถานทีร่ บ
ั สมัคร：แผนกเลี้ยงดูเด็ก เนอสเซอรี่ของรัฐบาล

อาคารส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก(โคโดโมะเซ็นเตอร์)
・เอกสารทีจ่ ําเป็น：(ชิเซซึกาตะคิวฮุคิน ชิอิคิกาตะโฮอิคค
ุ ิวฮิซิคิวนินเทชินเซโชะ เคน

โฮอิคุโชะโทริโยโชเซโมชิโกมิโชะ) (คะเทโจเคียวชินเซโชะ)
ติดต่อสอบถาม

ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)
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แผนกเลี้ยงดู (โฮอิคกุ ะ)
⑵

☎072-812-2552

สถานทีร่ ับดูแลเด็กประถมหลังเลิกเรียน (รูซึคะเทจิโดไค)
สถานที่รบั ดูแลเด็กประถมหลังเลิกเรียนจะตัง้ อยู่ในโรงเรียนประถมต่าง ๆ

มีประสงค์ที่จะให้โอกาสเล่นกีฬาที่เหมาะสมหรือใช้ชีวิตร่วมกันหลังเลิกงานหรือวันหยุดยาวสําหรับเด็กปร
ะถมที่ไม่มีผปู้ กครองอยู่ที่บ้านตอนกลางวันเนื่องจากผูป้ กครองต้องไปทํางาน
・ต้องสมัครก่อนใช้บริการ (เสียค่าบริการ)
ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา
แผนกยุวชน (เซโชเน็นกะ) ☎072-813-0075

(7) การสนับสนุนการเลีย้ งดูเด็ก
อาคารส่งเสริมการเลีย้ งดูเด็ก (โคโดโมะเซ็นเตอร์)

⑴

สถานที่เล่นสําหรับเด็กและผู้ปกครองทีผ่ ู้ปกครองสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันโดยเข้าฟังสัมมนา
หรือคอร์สเรียน นอกจากนั้นยังให้คําปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กอายุ 0 จนถึงเข้าโรงเรียนประถม และผู้ปกครองเด็ก
เวลาทําการ: 10.00 น. - 16.00 น.
วันหยุด :
ติดต่อสอบถาม

ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 2 และระหว่างวันที่ 29 ธันวาคมถึงวันที่ 3 มกราคม
โคโดโมะเซ็นเตอร์

☎

072-839-8815

การเยี่ยมทารกแรกเกิด

⑵

พยาบาลผดุงครรภ์จะเยี่ยมบ้านและให้คําปรึกษาในการเลี้ยงดูเด็กหลังคลอดภายใน 28 วัน
ทั้งเรือ่ งการเลี้ยงเด็กด้วยนํ้านม การเติบโตของเด็ก การดูแลสุขภาพหลังคลอด ฯลฯ
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สมัครได้โดยส่งจดหมายที่แนบไว้ใน “โนบิยาคะ” ภาคผนวกของสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร หรือ
โทรสมัครโดยตรง
ติดต่อสอบถาม

ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)

แผนกสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก(โคโซดาเตะซิเอ็นกะ)

☎072-838-0374

การเยี่ยมเด็กทารก (คอนนิจวิ ะ อาคะจัง โฮมน) ※ยกเว้นบ้านที่เคยใช้บริการ การเยี่ยมเด็กแรกเกิด

⑶

เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (มินโซอิอิน หรือ
จิโดอิอิน)จะเยี่ยมทุกบ้านที่มีเด็กทารกที่เกิดก่อน 4 เดือน
และจะแจกนิตยสารรวบรวมข้อมูลทีส่ นับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก “โคโซดาเตะนาบิ” และ
“โคโซดาเตะแมป”
บ้านที่มสี ิทธิ์จะมีจดหมายส่งมาแจ้งล่วงหน้า (ไม่จําเป็นต้องสมัคร) กรณีไม่อยู่บ้านตอนเยี่ยม
เจ้าหน้าที่จะมาเยี่ยมอีกครัง้ ในภายหลัง
※เจ้าหน้าที่เยี่ยมจะผ่านการฝึกงานและถือบัตรประจําตัว
※โปรดติดป้ายชือ่ หน้าบ้านเพื่อความสะดวกในการส่งนิตยสาร

ติดต่อสอบถาม ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์)
แผนกสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก(โคโซดาเตะซิเอ็นกะ)

☎072-838-0374

HP:http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kodomo/kosodatesienka/kosodatesien/kosodate_navi/1379573821323.
html

⑷

กรณีมีปัญหาในเลี้ยงเด็ก
① ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเด็ก (จิโดโซดัน)
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สามารถปรึกษาเรื่องการเลี้ยงเด็ก การอบรมสัง่ สอนเด็ก การกระทําผิด ความพิการได้
ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เด็กและครอบครัว ชูโอในจังหวัดโอซาก้า (โอซากะฟุ ชูโอ

โคโดโมะคะเทเซ็นเตอร์)

☎072-828-0161

HP: http://www.pref.osaka.jp/kodomokatei/

②

ให้คาํ ปรึกษาสําหรับเด็ก(โคโดโมะโซดัน)
สามารถปรึกษาปัญหาทั่วไปได้สําหรับเด็กจนถึงอายุ18 ปี
ติดต่อสอบถาม

ศูนย์สาธารณสุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิ เซ็นเตอร์) แผนกคุ้มครองเด็ก
(โคโดโมะโอะมาโมรุกะ) ปรึกษาเด็ก(โคโดโมะโซดัน) ☎072-838-0181

③

ให้คําปรึกษาเรื่องการกลั่นแกล้ง

เมืองเนยากาวะได้เปิดเคาน์เตอร์ให้คําปรึกษาประจําเมืองเรื่องการกลั่นแกล้งสําหรับเด็กนักเรียนประ
ถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงผูป้ กครองของเด็กเรียน
วิธีการใช้บริการ: สามารถติดต่อสอบถามโดยโทรฟรีเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ดังข้างล่างนี้
ส่งอีเมล์ หรือ ผ่านแอปพลิเคชันทางการของเมืองนี้
กรณีมีบุตรที่เรียนโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้นประจําเมือง
กรุณาส่งจดหมายแจ้งรายงานการถูกกลั่นแกล้งที่แจกให้ทุกเดือนทางไปรษณีย์
ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ แผนกการตรวจ (คันซะสึกะ)
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☎0120-783-066 (โทรฟรีเพื่อปรึกษาการกลั่นแกล้ง)

อีเมล์: kansatsu@city.neyagawa.osaka.jp
④

หมายเลขโทรศัพท์ 110 สําหรับสิทธิมนุษยชนของเด็ก
สามารถปรึกษาเรื่องการรังแก การทําร้ายร่างกาย การปฏิเสธจากโรงเรียน การกระทําผิดได้

ติดต่อสอบถาม
・กระทรวงยุติธรรม
・สํานักกฎหมายโอซาก้า

โทรฟรี

☎0120-007-110

โทรจากโทรศัพท์IP

☎06-6942-1183

(8) โคโซดาเตะ รีเฟรซคัน รีแลทโท (RELATTO)
สถานที่สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กสําหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ เด็กก่อนเข้าโรงเรียนประถมและผู้ปกครอง
ผ่านทาง “การละเล่นสําหรับเด็ก” “การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์” และ “การปรึกษากัน”
●บริการ
⑴

คิดส์ สมายล์ พาร์ค
เด็กก่อนเข้าโรงเรียนประถมและผู้ปกครองสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ เช่น

บ่อบอลสวนสนุกขนาดใหญ่ได้ รวมไปถึงการละเล่นแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น
⑵

การรับดูแลเด็กชั่วคราว
สามารถฝากเด็กอายุตงั้ แต่ 3 เดือนถึงก่อนเข้าโรงเรียนประถมที่อาศัยอยูใ่ นเมืองเนยากาวะ

คิดอัตราต่อ 1 ชั่วโมง สามารถจองได้ผ่านแอปพลิเคชั่น “มตโตะ เนยากาวะ”
⑶

โคโซดาเตะ เซได โฮคาซึ ซิเอ็นเซ็นเตอร์
หญิงตั้งครรภ์สามารถรับการสนับสนุนเป็นพิเศษโดยพยาบาลสาธารณสุขหรือผดุงครรภ์

มีการให้คาํ ปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (การดูแลเต้านมตั้งแต่ระยะตัง้ ครรภ์)
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แฟมิลี่ ซัพพอร์ท เซ็นเตอร์

⑷

แฟมิลี่ ซัพพอร์ท
เซ็นเตอร์เป็นเครือข่ายของสมาชิกทีส่ นับสนุนการเลี้ยงเด็กในชุมชนโดยจับคู่ผู้ปกครองของเด็กอายุ 0–12
ปีที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอและต้องการความช่วยเหลือกับผู้ที่อยากสนับสนุนการเลี้ยงเด็กที่อาศัยอยูใ่ นอําเภอห
รืออําเภอใกล้เคียง
คอร์สเรียน

⑸

มีคอร์สเรียนที่มีบริการรับดูแลเด็กชั่วคราวหรือคอร์สเรียนที่มคี วามสนุสนานทั้งพ่อและแม่และเด็ก
ทําให้พ่อและแม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศระหว่างเลีย้ งดูเด็กผ่านกิจกรรมตามฤดูกาล
●วิธีการใช้บริการ
⑴

คิดส์ สมายล์ พาร์ค：ลงทะเบียนแล้ว จะสามารถใช้บริการได้ (มีค่าใช้บริการ)

⑵

การรับดูแลเด็กชั่วคราว：หลังการสัมภาษณ์ (ลงทะเบียน) เสร็จแล้ว

จองผ่านแอปพลิเคชั่นของอําเภอหรือโทรจองก็จะสามารถใช้บริการได้ (มีค่าใช้บริการ)
⑶

โคโซดาเตะ เซได โฮคาซึ ซิเอ็นเซ็นเตอร์：ไม่ต้องจองล่วงหน้า วันเวลาทําการ วันธรรมดา 9.00 -

17.30 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดช่วงสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 29
ธันวาคมถึงวันที่ 3 มกราคม)
⑷

แฟมิลี่ ซัพพอร์ท เซ็นเตอร์：ลงทะเบียนแล้ว จะสามารถใช้บริการได้

⑸

คอร์สเรียน：ต้องสมัครล่วงหน้าก่อนใช้บริการ

ติดต่อสอบถาม

โคโซดาเตะ รีเฟรซคัน รีแลทโท

7. โรงเรียน/การศึกษา
(1) โรงเรียนอนุบาล
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- -

☎072 800 3862

⑴

โรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ปี 2020)
โรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอมีอยู่ 4 แห่ง รับเด็กตั้งแต่ อายุ 4–5 ปี
ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา

แผนกธุระการการศึกษา(กะกุมกุ ะ) ☎072-813-0072
⑵

โรงเรียนอนุบาลเอกชน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ปี 2020)
โรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอมีอยู่ 5 แห่ง รับเด็กตั้งแต่ อายุ 3–5 ปี
ติดต่อสอบถาม สมาคมโรงเรียนอนุบาลเอกชนประจําจังหวัดโอซาก้า

(โอซากะฟุริซึซริ ิซึโยจิเอ็นเร็นเม)

- -

☎06 6351 5574 HP: http://www.kinder－osaka.or.jp/

(2) โรงเรียนประถมศึกษา・มัธยมศึกษาตอนต้น
・โรงเรียนประถมและมัธยมจะเริ่มปีการศึกษาตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายนและจะจบการศึกษาวันที่ 31

มีนาคม โดยทั่วไปแล้วมักแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ภาคเรียน
・โรงเรียนประถมและมัธยมจะจัดหนังสือเรียนให้ฟรี
・โรงเรียนประถมและมัธยมจะมีอาหารกลางวันซึ่งต้องชําระค่าอาหารกลางวัน
・หากไม่สามารถชําระเงินค่าอาหาร มีระบบช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน (ซิวกาคุเอนโจะ)

กรุณาสอบถามครูในโรงเรียน
ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา
แผนกกลยุทธ์การศึกษาและธุระการ(เคียวอิคเุ ซซาคุโซมุกะ) แผนกธุรการการศึกษา(กะกุมุกะ)
แผนกชี้นําการศึกษา(เคียวอิคุซโิ ดกะ) ☎072-824-1181
HP:https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kyoikuiinnkai/kyouikutop/index.html

(3) สําหรับเด็กต่างชาติทจี่ ะไปโรงเรียนในประเทศญีป่ นุ่
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ที่ประเทศญี่ปุ่น การศึกษาภาคบังคับเริม่ ตั้งแต่โรงเรียนประถมจนถึงโรงเรียนมัธยม
แต่เด็กชาวต่างชาติไม่บงั คับให้เรียนทีโ่ รงเรียนในญี่ปุ่น กรณีให้เด็กชาวต่างชาติเข้าโรงเรียนในญี่ปุ่น
ถ้าดําเนินการแล้วใครๆ ก็เข้าเรียนได้
● ขัน
้ ตอนการดําเนินการเข้าโรงเรียนในญีป่ นุ่
・เวลาจดทะเบียนถิ่นที่อยู่ที่ที่ว่าการอําเภอ ถ้ามีประสงค์ให้เด็กเข้าโรงเรียนในญี่ปุ่นต้องแจ้ง และขอ

“ใบสมัครเข้าเรียน (ซิวกาคุ ซินเซโช)”
・เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยมที่เด็กจะเข้าเรียน
・ยื่น “ใบขอย้ายโรงเรียน (เท็นนิวงะคุ ซึจโิ ช)

ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา
แผนกธุระการการศึกษา(กะกุมกุ ะ) ☎072-813-0072
● กรณีเด็กพูดภาษาญีป
่ นุ่ ไม่คล่อง

เด็กที่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นสามารถจ้างล่ามที่คอยดูแลการเรียนในชั้นเรียนและชีวิตในโรงเรียนเพื่อเรี
ยนเองได้
ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา
แผนกชี้นําการศึกษา(เคียวอิคุซโิ ดกะ) ☎072-813-0071
8．การจราจร

(1) จักรยาน
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จักรยานต้องจอดที่สถานที่กําหนด เช่น ทีจ่ อดจักรยาน
การจอดจักรยานบนถนนจะสร้างเดือดร้อนให้กบั คนอื่น
ถ้าฝ่าฝืนกฎหมายการจราจรในการขับขีจ่ ักรยานก็จะถูกจําคุกหรือเสียค่าปรับ
เช่นเดียวกับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
●เวลาขับขี่จักรยาน

มีกฎระเบียบการจราจรดังต่อไปนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎ
หากก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยฝ่าฝืนฎหมายการจราจรก็จะถูกลงโทษอย่างเข้มงวด แม้ว่าจะเป็นจักรยานก็ตาม
・ขี่จักรยานชิดริมด้านซ้ายของถนน
・ให้เดินจูงจักรยานเมือ
่ ผ่านทางเดินสําหรับคนเดิน
・ในพื้นที่ที่มีป้ายหรือสัญญาณจราจรกําหนดไว้ “ สามารถขี่จกั รยานได้ (จิเต็นชะ ซึโกคะ)”

ให้ชะลอขี่จักรยานและชิดริมด้านในของถนน
・กรณีที่ขวางทางสัญจรผู้ที่เดินเท้าอยู่นั้น จะต้องหยุดขี่ก่อนชัว่ คราว
・การซ้อนท้ายจักรยานจะเท่ากับฝ่าฝืนกฎหมายจราจร
※ยกเว้นกรณีผู้ขับขี่จกั รยานที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป จะซ้อนเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 6

ขวบให้นั่งที่นั่งสําหรับเด็ก
・ต้องเปิดไฟจักรยานในเวลากลางคืน
・การขี่จักรยานเมื่อดื่มแอลกอฮอล์จะเท่ากับฝ่าฝืนกฎหมายจราจร
・การขี่จักรยานไปกางร่มไป เล่นมือถือไปหรือคุยโทรศัพท์ไปจะเท่ากับฝ่าฝืนกฎหมายจราจร

●การลงทะเบียนป้องกันการขโมยจักรยาน

36

เวลาใช้จักรยานต้องมีการลงทะเบียนจักรยานเพื่อระบุเจ้าของจักรยาน
หากจักรยานถูกขโมยจะมีโอกาสได้กลับคืนมาสูง นอกจากนั้น
หากมีตํารวจมาถามแล้วตํารวจก็จะไม่สงสัยว่าขโมยจักรยานมาเพราะสามารถระบุเจ้าของได้ทันที
การลงทะเบียนต้องเสียค่าลงทะเบียน 600 เยนทีร่ ้านขายจักรยาน
จดที่อยู่และชื่อสกุลไว้ในใบลงทะเบียน กรณีได้รับจักรยานจากเพื่อน
สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ในนามตนเอง
●การยึดจักรยาน

เมืองเนยากาวะได้กําหนดบริเวณสถานีเป็นบริเวณห้ามจอดจักรยาน
จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ทจี่ อดบริเวณนั้นจะถูกยึดในวันนั้น
●การเก็บจักรยานที่ถูกยึด

ทางอําเภอจะเก็บจักรยานที่ถูกยึดไว้ในสถานที่เก็บในสถานี และจะกําจัดทิ้งในกรณีไม่มาแสดงตัว
หากระบุเจ้าของจักรยานได้จากหมายเลขหรือทะเบียนป้องกันขโมยจะส่งใบแจ้งคืนทางไปรษณีย์(เฮนคัน
ซึจิ ฮะงะกิ)
●การรับคืนจักรยาน

สถานที่รบั คืน：สถานทีเ่ ก็บจักรยานในสถานี

☎072-824-5165

(7-1 อูซึมาซะ ทาคาซึคะโช อําเภอเนยากาวะ)
วันเวลารับคืน：วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 หรือทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่
1 และ3 ของเดือน
9. 00 - 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัดตฤกษ์ วันหยุดช่วงสิน้ ปีและวันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที่29
ธันวาคม ถึง วันที3่ มกราคม)
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ค่าปรับในการยึด：จักรยาย 2,500 เยน
มอเตอร์ไซค์ 4,000 เยน
มอเตอร์ไซค์ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 50cc (เก็นซึกิ) 5,000 เยน
ของจําเป็น

①บัตรประจําตัว (ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ บัตรนักเรียนหรือนักศึกษา)
②กุญแจรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์
③ตราประทับ
④จดหมายใบแจ้งคืน (เฮนคันซึจิ ฮะงะกิ) หากมี

ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายกลยุทธ์การจราจร (โคซึเซซะกุกะ)

☎072-813-1207

(2) โครงการรถโดยสาร
ตามที่ผลทดสอบ “โครงการรถตู้โดยสารเนยากาวะ” ซึ่งให้ผรู้ บั บริการไปยังจุดสถานทีท่ เี่ ขตกําหนด (เช่น
ซุปเปอร์มารเก็ต โรงพยาบาล ฯลฯ) ด้วยการโทรไปขอรับบริการนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โครงการนี้จะขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการโดยใช้แท็กซี่แทน
และรับส่งไปยังจุดหมายทีก่ าํ หนดรวมไปถึงสถานทีน่ อกเขตพืน้ ทีท่ กี่ ําหนด
・กลุ่มเป้าหมาย：ผู้สงู อายุ 70 ปีขึ้นไป หญิงตัง้ ครรภ์ หรือ คนพิการ ฯลฯ
・เขตพื้นทีใ่ ห้บริการ：เขตนาริตะ เขตนินนะจิ เขตคาโฮกุ
・วันทําการ：วันธรรมดาเท่านั้น (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดช่วงสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม ถึง วันที่ 3 มกราคม
・เวลาทําการ：9.00--17.00 น.
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・เวลารับการจอง：8.45-17.00 น.
※รับแค่วันทําการเท่านั้น
※รับการจองในเวลาที่กําหนดเท่านั้น ไม่รับการจองนอกเวลา

วิธีการใช้บริการ：①โทรหาบริษทั แท็กซี่ และแจ้งว่า
“อยากเรียกแท็กซี่ของโครงการเมืองเนยากาวะ (ภาษาญี่ปุ่นว่า.... “ เนยากาวะ โนริไอแท็กซี่ โอะ
โอเนไกซีมาสึ” )”
(หมายเลขโทรศัพท์)
นิฮนแท็กซี่ 072-827-5151
ไดอิจโิ คซึ 072-844-0202
เขตคาโฮกุ 080-9943-0237
②แจ้งที่อยู่ ชื่อ จํานวนผูโ้ ดยสาร และสถานทีไ่ ป
③รถแท็กซีจ่ ะมารับและขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายกลยุทธ์การจราจร (โคซึเซซะกุกะ)
☎072-824-1785 (หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะโครงการรถโดยสาร)

(3) โครงการส่งเสริมให้ใช้รถโดยสารประจําทาง
โครงการนี้จะแจกคูปองรถโดยสารประจําทางให้กบั ผู้สงู อายุ หญิงตัง้ ครรภ์ และคนพิการ
เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสําหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยใช้คปู องนี้
เพื่อเป็นส่วนลดค่าโดยสารประจําทางจากปกติ 230 เยน ชําระเพิ่มเพียง 100 เยน
(สําหรับคนพิการชําระเพิ่มเพียง 50 เยน)
・ผู้ทไี่ ด้รับบริการ：ผู้สงู อายุ (70 ปีขึ้นไป)

หญิงตั้งครรภ และ คนพิการ
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・วิธีการใช้บริการ：ชําระค่าโดยสารโดยหักจากคูปองรถโดยสาร และ

ให้ใส่ใบคูปองในเครื่องเก็บค่าโดยสารหยอดเหรียญ (คูปอง 1 ใบเท่ากับ 130 เยน
สําหรับคนพิการ คูปอง 1 ใบเท่ากับ 70 เยน เล่มหนึง่ มีคปู อง 10 ใบ)
สําหรับคนพิการ กรุณาแสดงสมุดบันทึกคนพิการ (ชินไทโชไกชะเทะโช) หรือ
สมุดการเลี้ยงดู (เรียวอิกเุ ทะโจ) ให้คนขับรถ
・เส้นทางที่ใช้ได้：สามารถใช้ได้ในเขตเมืองนี้

หรือ

หากนั่งออกไปนอกเมืองเนยากาวะแล้วก็สามารถใช้คปู องได้ต่อเมื่อขึ้นหรือลงที่ป้ายรถ
ทีย่ ู่ในเขตเมืองเนยากาวะเท่านั้น
・การแจกคูปอง：จํากัด 3 เล่มต่อคน
●ผู้สงู อายุ ⇒

ส่งทางไปรษณีย์ให้ทุกคน (สามารถส่งได้ 1 เล่ม)

●หญิงตัง้ ครรภ ⇒
●คนพิการ ⇒

※

แจกพร้อมเมื่อรับสมุดบันทึกแม่และเด็ก

ส่งทางไปรษณียใ์ ห้ทุกคน (สามารถส่งได้ 1 เล่ม)

ผูใ้ ดอยากจะรับเล่ม ที่ 2 หรือ เล่ม ที่ 3 ต้องมารับที่ ว่าการอําเภอ ฝ่ายกลยุทธ์การจราจร
(โคซึเซซะกุกะ)

・เอกสารที่ใช้เมื่อรับคูปอง：ผูส้ ูงอายุ ⇒

เอกสารที่ใช้แสดงตน※

หญิงตั้งครรภ

⇒

สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร และ
เอกสารที่ใช้แสดงตน

คนพิการ

⇒

สมุดบันทึกคนพิการ (ชินไทโชไกชะเทะโช) หรือ
สมุดการเลี้ยงดู (เรียวอิกุเทะโจ)

※（ตัวอย่างเอกสารทีใ่ ช้แสดงตน）

“ใบขับขีร่ ถยนต์” “ใบรับรองประวัติการขับขี่รถยนต์”
“บัตรมายนัมเบอร์” “บัตรประกันสุขภาพ” ฯลฯ
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ติดต่อสอบถาม ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายกลยุทธ์การจราจร (โคซึเซซะกุกะ)

☎072-813-1207

9. ภาษี/ประกันภัย
(1) ภาษี
ชาวต่างชาติก็มีหน้าที่ต้องชําระภาษีเช่นเดียวกันชาวญี่ปุ่น ภาษีมีประเภทดังต่อไปนี้ ภาษีเงินได้
ภาษีถิ่นที่พักอาศัย ภาษีการบริโภค ภาษีรถยนต์ (การมีรถ) ภาษีสินทรัพย์ถาวร (อสังหาริมทรัพย์ เช่น
บ้านและที่ดิน)
●ภาษีเงินได้ (โชโทคุเซ)

ภาษีเงินได้คือภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากเงินได้ของบุคคล สําหรับบุคคลได้รับเงินเดือนจากบริษทั
ภาษีเงินได้จะหักจากเงินเดือนทุกเดือน
・บุคคลลาออกจากงานระหว่างปีต้องรับใบหักภาษี ณ ที่จา่ ย (เก็นเซ็นโชซิวเฮียว)
・

บุคคลทีช่ ําระค่ารักษาพยาบาลจํานวนมากหรือชําระค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพราะภัยพิบัติจะสามารถรับภาษีเ
งินได้คืนโดยยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินได้สิ้นปี (คะคุเทชิงโคะคุ)
・การปรับภาษีตอนสิ้นปี เนนมะซึโชเซ (สําหรับบุคคลทํางานในบริษัท)

เงินเดือนของทุกเดือนจะถูกเรียกเก็บภาษี ตอนสิ้นปี
บริษัทจะดําเนินการขอปรับภาษีทชี่ ําระไปแล้วใน 1 ปีเมือ่ ชําระภาษีมากไปหรือน้อยไป
●ภาษีถิ่นที่พักอาศัย

(จูมงิ เซ)

ภาษีถิ่นที่พักอาศัยคือภาษีที่เรียกเก็บทีจ่ ะใช้รายได้ปีก่อนหน้ามาคํานวณ
ภาษีนี้ต้องชําระกับเมืองหรือเทศบาลที่อาศัยอยู่ ณ วันที่ 1 เดือนมกราคม
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กรณีทมี่ ีแผนที่จะกลับประเทศตัวเองหลังลาออกจากงาน
อาจจะมีโอกาสถูกเรียกเก็บภาษียอ้ นหลังในปีถัดไป
โปรดยื่นเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้กับผู้ทาํ หน้าที่ดูแลเรื่องการชําระภาษีแทนให้ที่ว่าการอําเภอ
●ภาษีการบริโภค (โชฮิเซ)

ภาษีการบริโภคคือภาษีต้องเสียเวลาซือ้ ของหรือใช้บริการต่างๆ
ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอําเภอ ฝ่ายเรียกเก็บภาษี (โชซิวโนฟุ)

☎072-824-1189

(2) ประกันภัย
●ประกันการเจ็บป่วยระยะยาว (ไคโกะฮกเคน)
ผู้ประกันตนในการประกันรักษาพยาบาลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 40-64 ปี
สามารถใช้บริการการดูแลได้หากได้รับการรับรองความจําเป็นต้องได้รบั การดูแลและการช่วยเหลือในกร
ณีอยู่ในเงื่อนไขการใช้บริการ
ติดต่อสอบถาม

อิเคโนซาโตะ โคริว เซ็นเตอร์ โคเรไคโกะซิซึ

☎072-838-0518

10. สถานทีใ่ ห้คาํ ปรึกษาและชัน้ เรียนภาษาญีป่ นุ่
(1) เกีย่ วกับชีวติ ประจําวันโดยทัว่ ไป
● “ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับชาวต่างชาติ”

ศูนย์จะให้คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานรราชการหรือการใช้ชีวิตประจําวัน
และแนะนําผู้เชี่ยวชาญ
วันเวลาทําการ：วันอังคารและวันเสาร์ 13.00 - 17.00 น.
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สถานที：่ ชั้น 1 ประชาคมประจําอําเภอเนยากาวะ (เนยากาวะชิริซึชิมินไคคัน)
41-1ฮาดาโช อําเภอเนยากาวะ
สมาคมนานาชาติเมืองเนยากาวะ

☎072-811-5935

※ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (ถ้าเป็นภาษาอืน
่ กรุณาสอบถาม)
HP:https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/shiminkatsudou/shiminkatsudou/tosi_kouryu/tabunka_kyousei/
1378369143831.html

HP: http://www.niefa.or.jp

(2) ชัน้ เรียนภาษาญีป่ นุ่
●ชั้นเรียนการอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น (นิฮงโงะ โยมิกาคิกกั คิว)

กลุ่มเป้าหมาย：ตามหลักการณ์ อายุมากกว่า 15 ปี (ยกเว้น นักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษา
และนักศึกษาแลกเปลี่ยน)
วันเวลา：วันพุธ

①14.00 - 16.00 น. ②18.45 - 20.45 น.

สถานที：่ เนยากาวะชิรซิ ึ เอสโพอาร์
ติดต่อสอบถาม

ที่ว่าการอําเภอ อาคารตะวันออก คณะกรรมการการศึกษา

แผนกสังคมศึกษา(ชะไคเคียวอิคุกะ)

- -

☎072 813 0076

●ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น

องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรสมาคมนานาชาติ
อําเภอเนยากาวะได้จัดห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสําหรับชาวต่างชาติ
กลุม่ เป้าหมาย：อายุมากกว่า 15 ปี
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วันเวลา：ทุกวันอังคาร 13.30 - 15.00 น. 19.00 - 20.30 น.
สถานที：่ เนยากาวะซิริซึซิมินไคคัน
ติดต่อสอบถาม องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร สมาคมนานาชาติ เนยากาวะ ☎072-811-5935
HP: http://www.niefa.or.jp

●สามารถเรียนการสนทนาหรือไวยากรณ์ของภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเตอร์เน็ตหรือวิทยุได้
・NHK WORLD มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ (เอ็นเอชเคเวิลด์ ยาซาซี นิฮงโงะ)

(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาฮินดี ภาษาอาหรับ ภาษาเบงกอล ภาษารัสเซีย ภาษาเปอร์เซีย
ภาษาอูรดู ภาษาพม่า ภาษาสวาฮีลี)
HP: https://www.nhk.or.jp/lesson/ (โดย：NHK WORLD)
・NHK Radio Podcast

(เอ็นเอชเค วิทยุ พอดแคสต์ ยาซาซี นิฮงโงะ)

HP: https://www.nhk.or.jp/podcasts/program/lesson.html
・ Agency for Cultural Affairs

เว็บไซท์หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นสําหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

(ซึนาการุ นิฮงโงะ เดะโนะ คุราซิ)
HP: https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

11. เว็บไซท์ทมี่ ปี ระโยชน์ในการใช้ชวี ติ
(1)คูม่ อื การใช้ชวี ติ ในจังหวัดโอซาก้า (โอซาก้าเซกะซึฮกิ เก 10 ภาษา )
มูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจังหวัดโอซาก้าได้จัดพิมพ์คมู่ ือบริการข้อมูลต่างๆ
ในการใช้ชีวิตสําหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโอซาก้า เช่น การใช้ชีวิต บ้านเรือน
การรักษาพยาบาล การศึกษา การทํางาน ภาษี การแต่งงาน การรับมือกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ
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HP: https://www.ofix.or.jp /

(2)การเดินทางให้ปลอดภัยในโอซาก้า (โอซาก้า เซฟ ทราเวลส์)
โอซาก้า เซฟ
ทราเวลส์เป็นเว็บไซท์และแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนซึง่ ให้ข้อมูลบริการจําเป็นในกรณีภัยพิบัติ ฯลฯ โดยมี
12 ภาษา
เพื่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนโอซาก้าจะได้รบั ความสะดวกสบาย
เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลสถานที่อพยพหรือสถานการณ์การเดินรถไฟโดยใช้กูเกิลแมพและGPS
เพื่อให้ง่ายต่อชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ นอกจากนี้ ถ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้แล้ว
จะให้การแจ้งเตือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหว ฯลฯ
HP：https://www.osakasafetravels.com/

แอปพลิเคชั่น
App_Store（iOS）: https://apps.apple.com/app/id1496102014
Google_play（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osakasafetravels
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่
ตารางรายชือสถาบั
นสาธารณะในเมือง
่ การอาเภอ/ ซิตีสเต
้ ชน่ ั
◆ทีว่า

รายชือ่

่ ่
ทีอยู

หมายเลขโทรศพท ์

่
ทีว่าการอ
าเภอ(ชิยะกุโชะ)

1-1ฮนมาจิ

824-1181

คณะกรรมการการศึกษา(เคียวอิคุอิอินไค)

1-1ฮนมาจิ

824-1181

้ น)
่
ศูนยให
์ บริการประชาชน
้
โคริเอ็น(โคริเอ็นซิตีสเตชั
้ น)
่
ศูนยให
์ บริการประชาชน
้
คายะชิมะ (คายะชิมะ ซิตีสเตชั

16-15โคริมินะมิโนะโจ

832-4131

19-1คายาชิมะฮนมาจิ

823-6962

ศูนยให
์ บริการประชาชน
้
โฮริมิโซะ (โฮริมิโซะ เซอรวิส
์ มาโดะงูจ ิ)
้
่
ศูนยให
์ บริการประชาชน
้
นีซ(นี
ิ ซซิ
ิ ตีสเตชัน)

3-10-20โฮริมิโซะ

811-5571

28-22อิเคดะนีซมาจิ
ิ

838-0324

้ น)
่
ศูนยให
์ บริการประชาชน
้
ฮิงาซิ(ฮิงาซิซิตีสเตชั

3-1อุจิอาเงะมิยะมาเอะโจ

822-3380

้ น)
่
ศูนยให
์ บริการประชาชน
้
เนยากาวะ (เนยากาวะ ซิตีสเตชั

16-11-101ฮายะโกะโจ

801-1071
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◆วัฒนธรรม/ การแลกเปลีย่ น/ กีฬา

รายชือ่

่ ่
ทีอยู

หมายเลขโทรศพท ์

โรงจัดแสดงคอนดเสิรต์ อารุคาสฮอลล ์

12-21ฮายะโกะโจ

821-1240

ศูนยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิ
์
งชาย(แฟลตเนยากาวะ)

2-14ฮิงะซิโอโทชิโจ(ชัน้ 5ของซนเกี
ั ยวชินโกเซ็นเตอร）
์

800-5789

ศูนยกิ์ จกรรมพลเมือง (ซิมิงคาซึโดเซ็นเตอร)์
้ ดใหบริการในเดื
ฟุเระไอพลาซ่าโคริ (อาคารนีจะปิ
้
อนมีนาคม2021)

41-1ฮาดะโจ

812-1116

19-17โคริมินามิโนะโจ

835-3335

อาคารบริการของเทศบาล(ซิมิงไคคัน)

41-1ฮาดะโจ

823-1221

ศูนยเรียนรู
์ เอสโพอาร
้
์

21-3นิซกิิ โจ

828-4141

พิพิธภัณฑโบราณ
์
คดีและทร ัพยสินทางวัฒ
์
นธรรม (ไมโซบุนกะไซซิเรียวคัน)

3-1 อุจิอาเงะมิยะมาเอะโจ

822-3381

ศาลาประชาคมชูโอ(ชูโอโคมินคัน)

่
28-22อิเคดะนิซมาจิ
ิ (ปิดบริการชัวคราว)
่
28-22อิเคดะนิซมาจิ
ิ (ปิดบริการชัวคราว)

หอสมุดชูโอ(ชูโอโทโชะคัน)
่
หอสมุดชูโอสาขาชัวคราว
(ชูโอโทโชะคันรินจิโทโชะซิซึ)

3-23อิเคดะซินมาจิ

838-0141

หอสมุดฮิงะซิ (ฮิงะซิโทโชะคัน)

41-1ฮาดะโจ

823-0661

หอสมุดหน้าสถานี คารเรล
์ (เอกิมาเอะ โทโชะคันคารเรล)
์
แกลเลอรีข่ องพลเมือง (ชิมินแกลเลอรี)่

23-2ฮายะโกะโจ(ชัน้ 3ของอาคารแอดวานซเนยากาวะ
์
2)
23-2ฮายะโกะโจ(ชัน้ 3ของอาคารแอดวานซเนยากาวะ
์
2)

อาคารอเนกประสงคการเรียนรู
์
(มานาบิคั
้
น)
่
ศูนยการแลกเปลี
์
ยนชุมชนอิเคโนซะโตะ (อิเคโนซะโตะ ชิมินโคริวเซ็นเตอร)์

1-13-23เมะอิวะ

822-3311

24-5อิเคดะนิซมาจิ
ิ

838-0188

โรงยิมชุมชน (ซิมินไทอิกุคัน)

16-16ซิโมะคิดะโจ

824-5858

ศูนยกิ์ จกรรมกลางแจง้ (ยะไกคะซึโดเซ็นเตอร)์
คอมมิวนิตเซ็
ี ้ นเตอร เซโฮกุ
์

2237ซิโจนาวาเตะ ซิโมะทะวะระ

0743-78-1910

20-30มาซึยะโจ

833-0120

คอมมิวนิตเซ็
ี ้ นเตอร มินามิ
์

16-50ซิโมะคิดะโจ

821-0301
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811-5544
811-5544

คอมมิวนิตเซ็
ี ้ นเตอร มินามิ
์
สาขาย่อย
้
คอมมิวนิตเซ็
ี นเตอร โทโฮกุ
์

3-16-6โฮริมิโซะ

824-3600

3-3นาริตะโจ

832-3791

คอมมิวนิตเซ็
ี ้ นเตอร นิ์ ซ ิ
คอมมิวนิตเซ็
ี ้ นเตอร เซนั
์ น

2-7-1 คูซึฮาระ

838-1524

1-30-1 คามิคามิดะ

838-2322

คอมมิวนิตเซ็
ี ้ นเตอร ฮิงาซิ
์

32-2 ทาคะมิยะชินาจิ

820-2281

ศูนยจักรยาน
์
(จิเทนชะ โนะ เอกิ)

7-1 อูซึมาซะทาคะซึคะโจ
24-5 อิเคดะนิซมาจิ
ิ (ชัน้ 2ของอิเคโนซะโตะ ชิมินโคริวเซ็นเตอร)์

824-2250

สมายล ์
แฮปปิเนส

28-13ยาซะกะโจ(ชัน้ 3ของโคโดะโมะ เซ็นเตอร)์
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838-0195
827-4531

◆การเลีย้ งดูเด็ก

รายชือ่

่ ่
ทีอยู

หมายเลขโทรศพท ์

โคโซดาเตะ รีเฟรซคันรีแลทโท(RELATTO)

8-13นิซกิิ โจ

800-3862

ศูนยสนับสนุ
์
นครอบครวั (แฟมิลีซพพอร
ั ด์ เซ็นเตอร )์
้ เด็ก(โคโดะโมะ เซ็นเตอร)์
อาคารส่งเสริมการเลียงดู

8-13นิซกิิ โจ(ชัน้ 2ของโคโซดาเตะ รีเฟรซคัน）

839-8817

28-13 ยาซะกะโจ

839-8815

15-16ซึซิมะเอะนิซมาจิ
ิ

829-0540

่ นโปโปะ (ทันโปโปะ โฮอิคุโชะ)
เนอสเซอรีทั
่ คิโฮอิคุโชะ)
ซะซึคิเนอสเซอรี(ซะซึ

2-1อุจิอาเงะมินามิมาจิ

823-2433

4-10-1มีอิกาโอกะ

823-7141

่ นกะ
เนอสเซอรีซาซ
ั (ซาซนกะโฮอิคุ
ั
โชะ)
่
เนอสเซอรีคอสมอส (คอสมอส โฮอิคุโชะ)

15-6 โคโตบุกิโจ

834-1555

22-13โชเอจิโจ

828-9111

่
เนอสเซอรีอาซามิ
(อาซามิโฮอิคุโชะ)

16-53ซิโมะคิดะโจ

823-1367

【 เอกชน】
่
เนอสเซอรีโทโยโนะ
(โทโยโนะ โฮอิคุเอ็น)
่
เนอสเซอรีเนยะกาวะฮิงาซิ(เนยะกาวะฮิงาซิ โฮอิคุเอ็น)

2-36โทโยโนะโจ

821-2150

่
โชะ)
■เนอสเซอรี(โฮอิคุ
เนอสเซอรี่ (ซากุระ โฮอิคุโชะ)

34-11ฮาดะโจ

821-0533

่ วะ กะกุเอ็น(โทคิวะ กะกุเอ็นโฮอิคุโชะ)
เนอสเซอรีโทคิ
่ นิมาซึ(คูนิมาซึโฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีคู

16-13โชจิมินามิมาจิ

824-5055

39-3 คูนิมาซึโจ

821-6123

่
เนอสเซอรีเนยะกาวะ
เมกุมิ (เนยะกาวะ เมกุมิ โฮอิคุเอ็น)
่
เนอสเซอรีเนยะกาวะ นาคาโยชิ(เนยะกาวะ นาคาโยชิ โฮอิคุเอ็น)

13-20 มิโดริมาจิ

833-0020

6-18โชเอจิโจ

829-0948

เมอิโทกุเนอสเซอรี่ (เมอิโทกุโฮอิคุเอ็น)
่ ริคาโงะ (ยูริคาโงะ โฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรียู

2-11-18เมอิโทกุ

822-0841

4-1-32 ซิเมโนะ

827-5555
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่
เนอสเซอรีโคมะโดริ
(โคมะโดริโฮอิคุเอ็น)
่ อาเงะ (อูชิอาเงะ โฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีอูชิ

3-12-20 นิวะจิฮนมาจิ

838-1515

1-5-35 อูเมะกะโอกะ

821-1129

่ เนยะกาวะ นาคาโยชิ(ไดนิ เนยะกาวะ นาคาโยชิโฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีไดนิ
่ ะโกะ (โค๊ะโกะ โฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีโค๊

6-18 โชเอจิโจ

829-0948

13-5 นาคะคิดะโจ

820-3939

่
เนอสเซอรีอายาเมะ
(อายาเมะ โฮอิคุเอ็น)
่
เนอสเซอรีคาเอเดะ
(คาเอเดะ โฮอิคุเอ็น)

12-3 คายะซิมะมินามิมาจิ

822-1318

2-2นาคะคามิดะโจ

829-8218

่
เนอสเซอรีนาเดะซิ
โกะ (นาเดะซิโกะ โฮอิคุเอ็น)
่ ระยูริโฮอิคุเอ็น)
ชิระยูริเนอสเซอรี(ชิ

28-3 มิอิโมโตมาจิ

832-3777

25-1 โฮริมิโซะคิตะมาจิ

822-3935

่ ซึรนั (ซุซึรนั โฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีซุ
่
เนอสเซอรีโอซาก
า้ เซโบะ (โอซากา้ เซโบะ โฮอิคุเอ็น)

5-28-1 ทาคะยานางิ

827-5544

9-6ฮิงะซิโคริเอ็นโจ

802-5610

อิเคดะซูมิเระ โคโดโมะเอ็น

1-20-15 อิเคดะ

828-5733

ฮนมาจิโคโดโมะเอ็น
่
เนอสเซอรีไทโย
(ไทโยโฮอิคุเอ็น)

13-3 ฮนมาจิ

823-1212

4-6-23ทาคะยานางิ

827-1291

6-3โคยะโจ

833-1717

่ บาล
■เนอสเซอรีกึ่ งอนุ
【 เอกชน】

่ นโมกุเซ(คินโมกุเซโฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีคิ
่
เนอสเซอรีอะคะซิ
อะ (อะคะซิอะ โฮอิคุเอ็น)

13-10 อิซิซึมินามิมาจิ

827-2324

่ นคิ
เนอสเซอรีไดซ
ั นโมกุเซ (ไดซนคิ
ั นโมกุเซโฮอิคุเอ็น)

18-1คาวะคิตะนิซมาจิ
ิ

822-0707

เนยากาวะ เนยะโนะโมริโคโดโมะเอ็น
่ อะคะซิอะ (ไดนิอะคะซิอะ โฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีไดนิ

1-19-10 เนยะ

822-0045

6-26 อุจิอาเงะมิยะมาเอะโจ

825-1922

โรงเรียนอนุบาล โคริ(โคริโยชิเอ็น)

31-3ฮิงะซิโคริเอ็นโจ

832-5241
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่
เนอสเซอรีอิเคดะ
(อิเคดะ โฮอิคุเอ็น)
่ ระกิ (ซากุระกิโฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีซากุ

4-10อิเคดะฮนมาจิ

827-3456

6-11 ซากุระกิโจ

829-5921

เนยะกาวะ เซบิโนโมริโคโดโมะเอ็น

21-6นิซกิิ โจ

827-1330

อาซาฮิกากุเอ็นไดนิ โยชิเอ็น

5-5คูโรฮาระอาซาฮิมาจิ

826-2485

ยามะนามิโยชิเอ็น
่ วะจิ(นิวะจิโฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีนิ

1-5-1อูเมะกะโอกะ

821-0864

6-7-2 นิวะจิฮนมาจิ

827-8060

่ ดะ (คามิดะ โฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีคามิ

1-26-27คามิคามิดะ

838-0234

แอรุมินโคโดโมะเอ็น
่ ซึ (อิซิซึโฮอิคุเอ็น)
เนอสเซอรีอิซิ

14-23 คูโรฮาระทาชิบานะโจ

838-0415

20-20 อิซิซึฮิงาซิมาจิ

829-0800

ทาชิบานะ โคโดโมะเอ็น
่
เนอสเซอรีฮิมาวะริ
(ฮิมาวะริโฮอิคุเอ็น)

2-8 คิดะโจ

821-0126

12-10 มาซึยะโจ

831-4764

่
เนอสเซอรีฮินากิ
กุ(ฮินากิกุโฮอิคุเอ็น)
่
่
้
บทางอาเภอ
■เนอสเซอรีทีไม่ไดลงทะเบียนกั

1-13-12 คิดะโมโตะมิยะ

824-3886

่ ยสาขาคินโมกุเซ(คินโมกุเซโฮอิคุเอ็นบุนเอ็นยุย)
เนอสเซอรียุ
้ เด็กภายในบริษัท
■สถานเลียงดู

15-12 นาริตะนิซมาจิ
ิ

831-3030

่
เนอสเซอรีโอฮิซามะ
(โอฮิซามะ โฮอิคุเอ็น)
่
เนอสเซอรีเซนนาริยาคูลทซึ
์ บาเมะ คิดส (เซนนาริ
์
ยาคูลทซึ
์ บาเมะ คิดส โฮอิคุ
์ เอ็น)

1-36 อูทานิโจ

824-1005

29-62 คิดะโจ

803-8963

โรงเรียนอนุบาลคิตะ (คิตะ โยชิเอ็น)

57-3 โคโตบุกิโจ

831-4875

โรงเรียนอนุบาลชูโอ(ชูโอโยชิเอ็น)

19-1 ฮาซึโจ

822-7270

โรงเรียนอนุบาลมินามิ(มินามิโยชิเอ็น)

6-1ซิโมะคิดะโจ

822-7425

■โรงเรียนอนุบาล(โยชิเอ็น)
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โรงเรียนอนุบาลเคเมอิ(เคเมอิโยชิเอ็น)

6-18-1 ทาคะยานางิ

828-9789

โรงเรียนอนุบาลนาริตะ (นาริตะ โยชิเอ็น)

10-8 นาริตะโจ

833-2028

โรงเรียนอนุบาลเนยะกาวะ (เนยะกาวะ โยชิเอ็น)

32-33 โอโทซิโจ

829-4152

โรงเรียนอนุบาลเคไอ(เคไอโยชิเอ็น)

24-5 ทาอิโจ

831-1308

โรงเรียนอนุบาลอูซึมาซะ (อูซึมาซะ โยชิเอ็น)

2-2ทาคามิยะอาซาฮิโอกะ

822-2280

โรงเรียนอนุบาลมิอิชูโอ(มิอิชูโอโยชิเอ็น)

2-5-3 มีอิกาโอกะ

823-6300

【 เอกชน】
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ั การ
◆สุขภาพ/ สวสดิ

รายชือ่

่ ่
ทีอยู

หมายเลขโทรศพท ์

ศูนยสาธารณ
์
สุขและสวัสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิเซ็นเตอร)์

28-22 อิเคดะนิซมาจิ
ิ

่
สานักสวสดิการ(ฮกเคนฟุกุชิจิมูโชะทีฮกเคนฟุกุ
ชิเซ็นเตอร)์
่
สานักสวสดิการ (ฮกเคนฟุกุชิจิมูโชะทีอิเคโนซะโตะโคริว
เซ็นเตอร)์
่
ศูนยสุข
์ ภาพซูโคะยากะ สเตชัน่ (ฮกเคนโชะ ซูโคะยากะ สเตชัน)

28-22 อิเคดะนิซมาจิ
ิ
28-22 อิเคดะนิซมาจิ
ิ

812-2361

ศูนยสวัสดิ
์ การผูสูงอายุ
้
ชูโอ(ชูโอโคเรชะฟุกุซิเซ็นเตอร)์

3-6 นาริตะโจ

832-0050

ศูนยสวัสดิ
์ การผูสูงอายุ
้
ฮิงะชิ(ฮิงะชิโคเรชะฟุกุซิเซ็นเตอร)์

1-1-30เมะอิวะ

822-3961

ศูนยสวัสดิ
์ การผูสูงอายุ
้
อูซึมาซะ (อูซึมาซะ โคเรชะฟุกุซิเซ็นเตอร)์

14-22 อูซึมาซะโมโตมาจิ

822-0350

ศูนยสวัสดิ
์ การผูสูงอายุ
้
นิซ(นิ
ิ ซโคเรชะฟุกุ
ิ
ซิเซ็นเตอร)์

28-22 อิเคดะนิซมาจิ
ิ

838-1441

ศูนยสวัสดิ
์ การคนพิการ ฮิงะชิ(ฮิงะชิโคเรชะฟุกุซิเซ็นเตอร)์

1-13-23เมะอิวะ

823-8525

อาคาซึคิเอ็น・ฮิบาริเอ็น・ไดนิฮิบาริเอ็น

6-1โอทานิโจ

823-6287

ซูบารุ・โฮคุโทะฟุกุซิซะเกียวโชะ

7-1โอทานิโจ

824-4664

โอทานิ โนะ ซาโทะ

7-1โอทานิโจ

820-6106

หน่วยงานสภาสวัสดิการสังคม(ฉะคัยฟุกุชิเคียวงิไค)

24-5อิเคดะนิซมาจิ
ิ

838-0400

ศูนยจัดหางานผู
์
สูงอายุ
้
(ซิลเวอรจิ์ นไซเซ็นเตอร)์

6-1 ซนระฮิงะซิ
ั
มาจิ

803-7185

ศูนยสุข
์ ภาพเมืองเนยะกาวะ (เนยะกาวะชิฮกเคนโชะ)

28-3 ยาซะกะโจ

829-7771

ศูนยเด็กและครอบคร
์
วั ชูโอ(ชูโอโคโดโมะคะเทเซ็นเตอร)์

28-5 ยาซะกะโจ

828-0161

24-5อิเคดะนิซมาจิ
ิ
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838-0134
824-1181

◆การดารงชีวิต/ อุตสาหกรรม

รายชือ่

่ ่
ทีอยู

หมายเลขโทรศพท ์

สานักงานการประปา(โจเกะซุอิโดเคียวกุ)

15-1 ฮนมาจิ

824-1181

ศูนยคุ์ มครองผู
้
บริโภค
้
(โชฮิเซกะซึเซ็นเตอร)์

5-30 ซากุระกิโจ

828-0397

สานักจัดการสุสาน(โคเอนโบจิคันริจิมูโชะ)

5-2 อิเคะโนเซะโจ

823-5699

ฌาปนสถานเนยะกาวะ (เนยะกาวะ ไซโจ)

5-2 อิเคะโนเซะโจ

831-2131

คลีนเซ็นเตอร ์

1-2-1 เนยะมินามิ

824-0911

คลีนเซ็นเตอร การมาร
์
บเก็บข
ั
ยะ (คลีนเซ็นเตอร ซู
์ ซิว)
สถานทีบ่ าบัดนา้ โคริ(โคริโจซุอิโจ)

1-2-1 เนยะมินามิ

820-7400

19-2 โครินิซโนะโจ
ิ

831-0600

ศูนยส่งเสริมอุตสาหกรรม
์
(ซนเกี
ั ยวซินโกเซ็นเตอร)์

2-14 ฮิงะซิโอโทซิโจ

828-0751

รีไซเคิลพลาซ่าสาหรบั 4เมืองในคิตะคาวะจิ

1-7-1เนยะมินามิ

823-2038

โรงแรมเรียวกุฮูเอ็น

7-1 ซนระฮิงะซิ
ั
มาจิ

823-7758
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◆การศึกษา

รายชือ่

่ ่
ทีอยู

ศูนยการศึ
์ กษาและการฝึกอบรมเบ็ดเสร็จ(โซโกเคียวอิกุเคนซิวเซ็นเตอร)์

หมายเลขโทรศพท ์

1-7-1เมอิโทกุ

822-2126

โรงเรียนประถมศึกษาฮิงะซิ(ฮิงะซิโชกักโก)

2-1 อูซึมาซะโมโตมาจิ

825-9001

โรงเรียนประถมศึกษานิซ ิ (นิซโชกั
ิ กโก)

3-1-27ทาคะยานางิ

838-9757

โรงเรียนประถมศึกษามินามิ( มินามิ โชกักโก)

16-15ซิโมะคิดะโจ

825-9007

โรงเรียนประถมศึกษาคิตะ (คิตะ โชกักโก)

57-29 โคโตบุกิโจ

835-9291

โรงเรียนประถมศึกษาไดโกะ (ไดโกะ โชกักโก)

2-3นาริตะนิซมาจิ
ิ

835-9294

โรงเรียนประถมศึกษาเซะอิบิ(เซะอิบิโชกักโก)

23-45 นิซกิิ โจ

838-9760

โรงเรียนประถมศึกษาเมะอิวะ (เมะอิวะ โชกักโก)

4-1 อูจิโอเงะทาคะซึคะโจ

825-9004

โรงเรียนประถมศึกษาอิเคดะ (อิเคดะ โชกักโก)

2-1-7 อิเคดะ

838-9751

โรงเรียนประถมศึกษาชูโอ(ชูโอโชกักโก)

1-25 ฮาซึโจ

825-9002

โรงเรียนประถมศึกษาเคะอิเมะอิ(เคะอิเมะอิโชกักโก)

6-3-1 ทาคะยานางิ

838-9761

โรงเรียนประถมศึกษามิอิ(มิอิ โชกักโก)

3-7-3มีอิกาโอกะ

835-9297

โรงเรียนประถมศึกษาโคยะ (โคยะ โชกักโก)

19-22 โทโยซาโตะโจ

835-9311

โรงเรียนประถมศึกษาคิดะ (คิดะ โชกักโก)

1-17-1 คิดะโมโตะมิยะ

825-9010

โรงเรียนประถมศึกษาคามิดะ (คามิดะ โชกักโก)

27-1 ฮิงะซิคันดะโจ

838-9754

โรงเรียนประถมศึกษาโฮริมิโซะ (โฮริมิโซะ โชกักโก)

3-10-8โฮริมิโซะ

825-9008

โรงเรียนประถมศึกษาทาอิ(ทาอิโชกักโก)

9-1 ทาอินิซมาจิ
ิ

838-9292

โรงเรียนประถมศึกษาซากุระ (ซากุระ โชกักโก)

3-23 อิเคดะซินมาจิ

838-9752

■โรงเรียนประถมศึกษา(โชกักโก)
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โรงเรียนประถมศึกษาซิเมโนะ (ซิเมโนะ โชกักโก)

5-26-1ซิเมโนะ

838-9758

โรงเรียนประถมศึกษาวะโค(วะโคโชกักโก)

30-1 คูโรฮาระทาชิบานะโจ

838-9755

โรงเรียนประถมศึกษาคูนิมะซึมิโดริโอกะ (คูนิมะซึมิโดริโอกะ โชกักโก)

47-1 คูนิมาซึโจ

825-9295

โรงเรียนประถมศึกษาคูซุเนะ (คูซุเนะ โชกักโก)

21-1 คูซูเนะมินามิมาจิ

825-9011

โรงเรียนประถมศึกษาอูเมะกะโอกะ (อูเมะกะโอกะ โชกักโก)

2-10-1อูเมะกะโอกะ

825-9005

โรงเรียนประถมศึกษาอูทานิ (อูทานิ โชกักโก)

8-1 อูทานิโจ

825-9298

โรงเรียนประถมศึกษาอิซิซึ(อิซิซึโชกักโก)

8-1 อิซิซึโมโตะมาจิ

838-9312

18-10 มีอิโจ

831-1381

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดอิจิ (ไดอิจิชูกักโก)

32-1 ทาคะมิยะชินาจิ

825-9000

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดนิ (ไดนิ ชูกักโก)

27-7 อิเคดะนิซมาจิ
ิ

838-9750

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดซนั (ไดซนั ชูกักโก)

17-3 ทาอิโจ

835-9290

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดยน (ไดยน ชูกักโก)

4-1 อูจิโอเงะซินมาจิ

825-9003

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดโกะ (ไดโกะ ชูกักโก)

2-8-1คามิคามิดะ

838-9753

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดโรกุ (ไดโรกุชูกักโก)

3-6 นาริตะโจ

835-9293

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดนานะ (ไดนานะ ชูกักโก)

1-1 ซนระฮิงะซิ
ั
มาจิ

825-9006

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดฮาจิ (ไดฮาจิชูกักโก)

5-28-1ซิเมโนะ

838-9756

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดคิว (ไดคิวชูกักโก)

4-16-16ทาคะยานางิ

838-9759

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดจู (ไดจูชูกักโก)

20-7 นาริตะมินามิมาจิ

835-9296

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ โทโมโรกิ (โทโมโรกิชูกักโก)

2-25 นิซนโจ
ิ

835-9310

【 เอกชน】
โรงเรียนประถมศึกษาโครินูเวลส กะคุ
์ อิน(โครินูเวลส กะคุ
์ อินโชกักโก)
■โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ (ชูกักโก)
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โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ นาคาคิดะ (นาคาคิดะ ชูกักโก)

7-1 นาคะคิดะโจ

825-9009

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ โครินูเวลส กะคุอิน
์
(โครินูเวลส กะคุอิน
์
ชูกักโก)

18-10 มีอิโจ

831-1381

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ โดซิชะ โคริ (โดซิชะ โคริชูกักโก)

15-1มิอิมีนามิมาจิ

831-0285

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเนยะกาวะ (เนยะกาวะโคโทกักโก)

15-64 ฮนมาจิ

821-0546

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายคิตะคาวาจิซะซึคิกะโอกะ (คิตะคาวาจิซะซึคิกะโอกะ โคโทกักโก)

1-1เนยะคิตะมาจิ

822-2241

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนิซเนยากาวะ
ิ
(นิซเนยากาวะโคโทกั
ิ
กโก)

2-19-1คูซึฮาระ

828-6700

วิทยาลัยอาชิวะศึกษาฟุริซึโคเกียว(ฟุริซึไดกาคุโคเกียวเซ็นมนกักโก)

26-12 ไซไวโจ

821-6401

โรงเรียนเนยะกาวะปัญญานุกุล(เนยะกาวะ ซิเอ็นกักโก)

2100เนยะกาวะโคเอ็น

824-1024

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโครินูเวลส (โคริ
์ นูเวลส กะคุอิน)
์

18-10 มีอิโจ

831-1381

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดซิชะ โคริ(โดซิชะ โคริโคโทกักโก)

15-1 มิอิมีนามิมาจิ

831-0285

มหาวิทยาลัยโอซากะ เด็นกิซึซิน(โอซากะ เด็นกิซึซินไดกากุ)

18-8 ฮาซึโจ

824-1131

มหาวิทยาลัยเซซึนัน(เซซึนันไดกากุ)

17-8 อิเคดะนาคะมาจิ

839-9102

【 เอกชน】

■โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(โคโทกักโก)・ มหาวิทยาลัย(ไดกะกุ) ฯลฯ
【 ร ัฐบาล】

【 เอกชน】
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ั ลิง/ ไปรษณีย ์
◆สถานีตารวจ/ สถานีดบเพ

รายชือ่

่ ่
ทีอยู

หมายเลขโทรศพท ์

สถานีตารวจเนยากาวะ (เนยากาวะ เคซตซุ
ั โชะ)

26-26โทโยโนะโจ

823-1234

สถานีดบเพลิงเนยากาวะ
ั
(เนยากาวะ โชโบโชะ)

2-11-73อิเคดะ

852-9966

สถานีดบเพลิงเนยากาวะ
ั
สาขานีซ(เนยากาวะ
ิ
โชโบโชะ นีซชุ
ิ ทโชโชะ)

20-22คาซึงะโจ

852-9860

สถานีดบเพลิงเนยากาวะ
ั
สาขามินามิ(เนยากาวะ โชโบโชะ มินามิชุทโชโชะ)

16-17ซิโมงิดะโจ

852-9866

สถานีดบเพลิงเนยากาวะ
ั
สาขาเมะอิวะ (เนยากาวะ โชโบโชะ เมะอิวะ ชุทโชโชะ)
่
่
สถานีดบเพลิงเนยากาวะ
ั
สาขาฮาตะ สเตชันฉุกเฉิน
(เนยากาวะ โชโบโชะ ฮาตะ ชุโชโชะ คินคิวสเตชัน)

2-3อูจิอาเงะมิยะมาเอะโจ

852-9869

2-5ฮาดะโจ

852-9875

สถานีดบเพลิงเนยากาวะ
ั
สาขามีอิ(เนยากาวะ โชโบโชะ มีอิชุทโชโชะ)

25-2มีมิมินามิมาจิ

852-9872

สถานีดบเพลิงเนยากาวะ
ั
สาขาคันดะ (เนยากาวะ โชโบโชะ คันดะ ชุทโชโชะ)

22-6ฮิงาชิคันดะโจ

852-9863

ไปรษณียเนยากาวะ
์
(เนยากาวะ ยูบินเกียวกุ)

4-5ฮาซึโจ

820-2609
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เคาน์เตอร ์ให้คาปรึกษาสาหรับชาวต่างชาติ
่ านที่
รายชือสถ

หัวขอให
้ ค้ าปรึกษา

ศูนยข์ อมูลส
้ าหรบช
ั าวต่างชาติ
ในจังหวัดโอ
ซากา้
การใชชี้วิตประจาวัน
่
(ทัวไป)
(โอซากะฟุไกโคคุจิน โจโฮ
โคนา)

มูลนิธิความสัมพันธ ์
ต่างประเทศจังหวัดโอซากา้
(โอซากา้ โคคุไซโคริว เซ็น
เตอร)์

การใชชี้วิตประจาวัน
่
(ทัวไป)

ภาษา

วันทาการ

วันจันทรและวันศุ
์
กร ์
9.00-20.00น.
วันอังคาร วันพุธและวันพฤหัส
อังกฤษ/จีน/เกาหลี/โปรตุเกส/
9.00-17.30น.
สเปน/ไทย/เวียดนาม/
วันอาทิตยที์ 2่ และที่4ของ
ฟิลิปปินส/์ อินโดนีเซีย/เนปาล
เดือน13.00-17.00น.(ยกเว ้น
้
วันหยุดนักขัตฤกษ ช่
์ วงวันสินปี

ติดต่อสอบถาม

☎06-6941-2297
✉(ภาษาญีปุ่่ นและ
้
ภาษาอังกฤษเท่านัน)
Jouhou-c@ ofix.or.jp

และปีใหม่ 12/29-1/3)
วันจันทร-วันศุ
์ กร ์
9.00-19.00น.
อังกฤษ/จีน/เกาหลี/เวียดนาม/ วันเสาร วันอาทิต
์
ยและวันหยุด
์
☎06-6773-6533
ฟิลิปปินส (์ ทุกวัน)
นักขัตฤกษ 9.
์ 00-17.30น.
(ยกเว ้นวันหยุดนักขัตฤกษ ช่
์ วง
้ และปีใหม่)
วันสินปี

องคก์ รสายชูชีพภาคคันไซ(คัน การใชชี้วิตประจาวัน
่
ไซเซเมเซ็น)
(ทัวไป)

ไตหวัน/
้ ปักกิง่

วันอังคาร วันพฤหัสและวันเสาร ์
☎06-6441-9595
10.00-19.00น.

ศูนยให
์ ค้ วามช่วยเหลือสังคม
โดยรวม และสายด่วน
การใชชี้วิตประจาวัน
ช่วยเหลือชาวต่างชาติ(ชะไค
(ใหค้ าปรึกษา)
เทคิโฮคาซึสปอรต์ เซ็นเตอร ์
โยริโซอิฮอทไลน์)

กรุณาดูตารางเวลาและ
สอบถามภาษาและเวลา
อังกฤษ/จีน/เกาหลี/โปรตุเกส/
ใหบริก
้ ารในเว็บไซทดั์ งต่อไปนี ้ ☎0120-279-338
สเปนฯลฯ
https://www.since2011.net/yoris
oi/n2/

่ กอาศัยเมืองโอ
ศูนยข์ อมูลที
้ พั
การใชชี้วิตประจาวัน (ที่
ซากา้ (โอซากะชิริซึซุไม โจโฮ
อังกฤษ/จีน/เกาหลี
พักอาศัย)
เซ็นเตอร)์
ศูนยข์ อมูลข่
้ าวสารโดยรวม
่
ใหค้ าปรึกษาเรือง
สาหรบช
ั าวต่างชาติทีพ่ านัก
อังกฤษ/จีน/เกาหลี/โปรตุเกส,
สถานภาพในการพานัก
อาศัย (ไกโคคุจิน ไซริว โซโก
สเปน
อาศัย
อินฟอรเมชั
์ น่ เซ็นเตอร)์
่
ใหค้ าปรึกษาเรือง
ศูนยข์ อมูลข่
้ าวสาร
การแพทย ์
สถานพยาบาลนานาชาติ
(ระบบการแพทยใน
์
่ าใจง่
ญีปุ่่ นทีเข
้ าย
่
ญี
ปุ่
น
ก
ารแนะน
า
แอมดา้ (NPO)AMDA โคคุไซ
สถาบันการแพทยและ
์
อิเรียว โจโฮ เซ็นเตอร)์
ล่าม)

59

วันจันทร-วันเสาร
์
์
9.00-17.00น.
☎06-6242-1177
วันอาทิตยและวันหยุด
์
นักขัตฤกษ ์
10.00-17.00น.
วันจันทร-วันศุ
์ กร ์
8.30-17.15น.

☎0570-013-904
03-5796-7112

วันจันทร-วันศุ
์ กร ์
10.00-15.00น.

☎03-6233-9266

่ านที่
รายชือสถ

หัวขอ้

การทางาน (ให ้
คาแนะนาอาชึพดาน
้
เทคนิคและให ้
ศูนยบริก
์ ารการรบจ
ั าง้
ชาวต่างชาติโอซากา้ (โอซากะ คาปรึกษากับนักศึกษา
่
ไกโคคุจิน โคโย เซอรวิส
์ เซ็น แลกเปลียน)
เตอร)์

ภาษา

อังกฤษ/จีน/โปรตุเกส

วันทาการ
วันจันทร-วันศุก
์
ร์
13.00-18.00น.
(ยกเว ้นวันหยุดนักขัตฤกษ ช่
์ วง
้ และปีใหม่ อาจจะมีการ
วันสินปี
่
เปลียนแปลงบ
าง)
้
วันอังคารและวันพฤหัส
13.00-18.00น.

สเปน

การทางาน (ให ้
่
คาแนะนาเรือง
สถานภาพในการพานัก
อาศัย)

ติดต่อสอบถาม

ตึกฮันคิวแกรนดชั
์ น้ 16
8-47โอซากะชิคิทะคุคาคุดะโช
☎06-7709-9465

วันจันทร-วันศุก
์
ร์
14.00-18.00น.
(ตองจองล่วงหน้า)
้

อาคารรฐประศ
ั
าสนภักดีอาคารที่
9.30-17.00น.(ยกเว ้น 12.00้
สานักแรงงานโอซากา้ ศูนยให
์ ้ การทางาน (ให ้
อังกฤษ(วันจันทรและพุ
์ ธ)/
2ชัน 9
13.00น.)กรุณาเช็ควัน
่ อนไข
่
คาปรึกษาสาหรบแรงงานต่าง
ั
คาปรึกษาเรืองเงื
โปรตุเกส(วันพุธและพฤหัส)/
4-1-67โอซากะชิชูโอกุโอเตะ
่
ใหบริก
้ ารล่วงหน้าเนืองจาก
มี
ดาว้
ในการจางงาน)
้
จีน(วันพุธ)
มาเอะ
่
การเปลียนแปลง
☎06-6949-6490

การทางาน (ให ้
่ อนไข
่
คาปรึกษาเรืองเงื

สายปรึกษาสาหรบแรงงาน
ั
ในการจางงาน
้
ให ้
ต่างดาว้ (ไกโคคุจิน มูเกะ โซ
่ ฎหมาย
อธิบายเรืองก
ดันไดอัล)
และแนะนาสถาบันที่
่ อง)
เกียวข
้

สานักแรงงานโดยรวมใน
ปรึกษาการทางาน
จังหวัดโอซากา้ (โอซากะฟุโซ (ปัญหาในทีท่ างาน
่
โกโรโดจิมุโชะ)
ทัวไป)

อังกฤษ
(วันจันทร-วันศุก
์
ร)์

☎0570-001701

จีน
(วันจันทร-วันศุก
์
ร)์

☎0570-001-702

โปรตุเกส (วันจันทร-วันศุก
์
ร)์ 10.00-15.00น.
(ยกเว ้น 12.00-13.00น.)
สเปน(วันจันทร-วันศุก
์
ร)์
ฟิลิปปินส (์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสและวันศุกร)์
เวียดนาม (วันจันทร-วันศุก
์
ร)์
พม่า
(วันจันทรและวันพุ
์
ธ)
เนปาล
(วันอังคารและวันพฤหัส)
อังกฤษ/จีน
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☎0570-001-703
☎0570-001-704
☎0570-001-705
☎0570-001-706
☎0570-001-707
☎0570-001-708

วันจันทร-วันศุก
์
ร์
9.00-17.45น.
(ตองจองล่วงหน้าหาก
้
ตองก
้ าร
ล่าม)

แอลโอซากาอาค
้ ารทิศใต2้ 5-3
โอซากาซิชูโอคุโคกุมาจิ
☎06-6946-2608

่ านที่
รายชือสถ

ศูนยปรึ
์ กษาของผูหญิ
้ งใน
จังหวัดโอซากา้ (โอซากะฟุ

หัวขอ้

ปัญหาของผูหญิ
้ ง

โจเซโซดันเซ็นเตอร)์

สานักกฎหมาย แผนกปกป้อง
สิทธิมนุษยชนหองปรึ
้ กษา
สิทธิมนุษยชน(โอซากะ โฮมุคิ สิทธิมนุษยชน
โยคุจินเคนโยโกะบุ จินเคนโซ
ดันซิซึ)
สมาคมทนายความโอซากา้
(โอซากะ เบนโกซิไค)

ศูนยช่์ วยเหลือทางกฎหมาย
ญีปุ่่ น (โฮเทะระสุ)

ภาษา

วันทาการ

ติดต่อสอบถาม

อังกฤษ/จีน/เกาหลี/โปรตุเกส/
วันจันทร-วันศุก
์
ร์
สเปน/ไทย/เวียดนาม/
9.00-17.30น.
ฟิลิปปินส/์ อินโดนีเซีย/เนปาล

☎06-6949-6181

อังกฤษ/จีน/เกาหลี/ฟิลิปปินส/์ วันจันทร-วันศุก
์
ร์
โปรตุเกส/เวียดนาม
9.00-17.00น.

☎0570-090-911

สิทธิมนุษยชน

อังกฤษ/จีน/เกาหลี

กฎหมาย

อังกฤษ/จีน/เกาหลี/สเปน/
โปรตุเกส/เวียดนาม/
ฟิลิปปินส/ไทย/
์ เนปาล

วันศุกรที์ 2่ และที4่ ของเดือน
12.00-17.00น.

วันจันทร-วันศุก
์
ร์
9.00-17.00น.

☎06-6364-6251

☎0570-078-377
(โฮเทะระสุใหข้ อมูลและ
้
ใหบริก
้ ารเป็นหลายภาษา)

่ คาปรึกษาโดยตรงเนื่องจากมีกรณี ตอ้ งเสียค่าบริการ
※กรุณาสอบถามกับสถาบันทีให้
่
่
หรือมีการเปลียนแปลงสถานที
และวั
นเวลาให้บริการ
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