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ข้ อควรระวังในการใช้ ชีวติ ในญีป่ ุ่ น
1.

บัตรประจาตัวผู้พานัก (Residence Card) และระบบการขึน้ ทะเบียนผู้อยู่อาศัย
บัตรประจำตัวผูพ้ ำนัก ( 在 留 カード) คือบัตรที่ออกให้แก่ผพู้ ำนักระยะ
กลำงและระยะยำว เพื่อใช้ในกำรขออนุมตั ิที่เกี่ยวกับกำรพำนัก อำทิ เช่น กำร
อนุมตั ิให้เข้ำประเทศ อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงสถำนะกำรพำนัก อนุมตั ิให้ต่ออำยุ
กำรพำนัก เป็ นต้น บัตรประจำตัวผูพ้ ำนักเป็ นเหมือนกับบัตรประจำ ตัว ใช้
สำหรับยืนยันตนในกรณี ต่ำงๆ ที่เป็ นข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับสถำนะกำรพำนัก
กฎหมำยกำหนดว่ำให้ชำวต่ำงชำติมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนแก่กองตรวจคนเข้ำเมืองทรำบ โดยต้องแจ้งภำยใน 14 วัน หำก
เกินกำหนดดังกล่ำวจะต้องได้รับโทษปรับ เป็ นเงิน 200,000 เยน
ざいりゅう

หน้ าทีจ่ ะต้ องพกบัตรประจาตัวผู้พานักตลอดเวลา
ชำวต่ำงชำติมีหน้ำที่จะต้องพกบัตรประจำตัวผูพ้ ำนักตลอดเวลำ แม้วำ่ จะมีหนังสื อเดินทำงก็ตอ้ งพกบัตร
ประจำตัวผูพ้ ำนักด้วย และ ชำวต่ำงชำติมีหน้ำที่แสดง ”บัตรประจำตัวผูพ้ ำนัก” เมื่อตำรวจหรื อเจ้ำหน้ำที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองร้องขอ หำกไม่พกบัตรประจำตัวหรื อขัดขืนต่อเจ้ำหน้ำที่จะถือว่ำมีควำมผิด ต้องได้รับโทษ
กรณีทที่ าหายหรือบัตรประจาตัวผู้พานักถูกขโมย
①แจ้งสำนักงำนโรงเรี ยนที่ตนสังกัด
②แจ้งสถานีตารวจและได้กำรรับเรื่ อง
③ติดต่อที่กองตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อทาบัตรใหม่ ภายใน 14 วัน
เมื่อเปลี่ยนบัตรประจำตัวผูพ้ ำนักใหม่หรื อเปลี่ยนข้อมูลบนบัตรประจำตัวผูพ้ ำนัก โปรดนาบัตรประจำตัวผูพ้ ำนัก
มายืน่ ที่สานักงานโรงเรี ยนด้วย
กรณีทมี่ ีการย้ายสถานทีเ่ รียน
เมื่อจบกำรศึกษำจำกโรงเรี ยนABK หรื อ ลำออกจำกโรงเรี ยนABK ก็จะต้องแจ้งให้กองตรวจคนเข้ำเมืองทรำบ
ทำงโรงเรี ยนมีแบบฟอร์ มจำกกองตรวจคนเข้ำเมือง ผูท้ ี่ตอ้ งกำรให้ติดต่อสำนักงำนโรงเรี ยน
ระบบการขึน้ ทะเบียนผู้อยู่อาศัย
ระบบนี้คือกำรจดทะเบียนที่จำเป็ นจะต้องทำสำหรับชำวต่ำงชำติที่พำนักอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นระยะกลำงและระยะ
ยำว กฎหมำยกำรจดทะเบียนรำษฎร ซึ่ งจะมีกำรบันทึกลงในทะเบียนรำษฎรเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น และจะมีกำรจัดทำ
ทะเบียนบ้ำนให้แก่ผอู ้ ำศัยชำวต่ำงชำติดว้ ย เมื่อมีที่อยูแ่ น่นอนแล้วให้นำบัตรประจำตัวผูพ้ ำนักไปที่ทำกำรเขตเทศบำล
ที่ตนอำศัยอยูเ่ พื่อแจ้งที่อยูอ่ ำศัยภำยใน 14 วัน ในทะเบียนรำษฎรจะมีชื่อ วันเกิด เพศ ที่อยู่ ระบุไว้ เป็ นต้น
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กรณีย้ายทีอ่ ยู่อาศัย
① วันที่ยำ้ ยออก ให้นำ บัตรประจำตัวผูพ
้ ำนักไปแจ้งเรื่ องย้ำยที่อยู่ ณ ที่ทำกำรเขตเทศบำลที่อำศัยอยูเ่ ดิม
และจะได้รับเอกสำรรับรองกำรรับเรื่ อง
② นำ บัตรประจำตัวผูพ
้ ำนักไปแจ้งย้ำยเข้ำ ณ ที่ทำกำรเขตเทศบำลแห่งใหม่ ภำยใน 14
วันจำกวันที่ยำ้ ยเข้ำ เวลำไปที่ทำกำรเขตเทศบำลทุกครั้ง ต้องเอำบัตรประจำตัวผูพ้ ำนักไปด้วย
กรณี ที่ยา้ ยออกนอกประเทศ (กลับประเทศไทย) ก็ตอ้ งแจ้งเรื่ องย้ำยที่อยู่ ณ ที่ทำกำรเขตเทศบำลที่อำศัยอยูเ่ ดิมด้วย
หำกที่อยูท่ ี่ระบุอยูใ่ นบัตรประจำตัวผูพ้ ำนัก กับที่อยูป่ ั จจุบนั ไม่ตรงกัน จะมีควำมผิดในทำงกฎหมำยได้
กำรให้ผอู้ ื่นยืมหรื อหรื อขอยืมบัตรประจำตัวผูพ้ ำนักหรื อประกันสุ ขภำพนั้น ถือเป็ นกำรกระทำผิดทำงกฎหมำย ทั้งผู ้
ยืมหรื อผูใ้ ห้ยมื จะต้องได้รับโทษ แม้วำ่ จะถูกเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ขอร้องก็ไม่ควรให้ยมื หรื อขอยืมอย่ำงเด็ดขำด
กรณีย้ายสั งกัด (ทีเ่ รียนหรือกลับประเทศ)
หำกจบกำรศึกษำหรื อลำออกจำกโรงเรี ยนกลำงคัน ต้องยืน่ เอกสำรกำรย้ำยสังกัดให้กบั ทำงกองตรวจคนเข้ำเมือง
(ไม่ใช่ที่วำ่ กำรเขต) เสมอ โดยเอกสำรดังกล่ำวสำมำรถขอรับได้ที่สำนักงำนของโรงเรี ยน
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2.

ระบบมายนัมเบอร์

ประชำชนทุกคน รวมถึงนักเรี ยนต่ำงชำติที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ำน จะมีหมำยเลขประจำตัว(มำยนัมเบอร์) 1คนต่อ1หมำยเลข

เอกสารแจ้ งเลขมายนัมเบอร์
เอกสำรแจ้งเลขมำยนัมเบอร์ คือ เอกสำรที่แจ้งหมำยเลขมำยนัมเบอร์ของผูอ้ ยูอ่ ำศัย ซึ่งจะได้หลังจำกไปลงทะเบียนที่ที่ทำกำรเขต ทำง
เขตจะส่งเอกสำรมำเป็ นจดหมำยลงทะเบียนมำให้
มำยนัมเบอร์ เป็ นสิ่ งที่สำคัญมำกในกำรใช้ชีวติ ที่ญี่ปุ่นพอๆกับพำสปอร์ตและบัตรประจำตัวคนต่ำงด้ำว(ไซริ วกำร์ด) ดังนั้นหลังจำกได้
เอกสำรแล้ว ต้องเก็บรักษำให้ดี อย่ำทิ้งหรื อทำหำยเป็ นอันขำด
▼＜เอกสารแจ้ งเลขมายนัมเบอร์ ＞

มายนัมเบอร์ สาคัญอย่างไร
มำยนัมเบอร์ เอำไว้ใช้รำยงำนต่อสำนักงำนเขตและบริ ษทั ต่ำงๆ เพือ่ ทำเรื่ องตำมกฎหมำย และในกรณี ที่เป็ นนักเรี ยน จะต้องใช้รำยงำน
ต่อสถำนที่ทำงำนพิเศษ
มำยนัมเบอร์ถือว่ำเป็ นข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญมำก เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่วนตัวรั่วไหลและถูกนำไปใช้อย่ำงผิดกฎหมำย อย่ำบอกเลข
มำยนัมเบอร์กบั ใคร ไม่วำ่ จะเป็ นเพื่อนหรื อคนรู ้จกั

「บัตรมายนัมเบอร์ 」
บัตรมายนัมเบอร์ เป็ นบัตรที่มีรูปติด สามารถใช้ เป็ นบัตรยืนยันตัวตน สามารถใช้ บริการ
ต่างๆในเทศบาลเมืองได้ สามารถสมัครทาบัตรมายนัมเบอร์ ได้ จาก 「ใบสมัครบัตร
มายนัมเบอร์ 」ที่ได้ จาก「เอกสำรแจ้งเลขมำยนัมเบอร์」แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้ มีการ
บังคับว่าต้ องสมัครบัตรมายนัมเบอร์ ถ้ าไม่จาเป็ นไม่ต้องสมัครก็ได้ ใช้ แค่เอกสำรแจ้ ง
เลขมำยนัมเบอร์ที่ได้มำตอนแรกก็ได้

เอกสารรับรองมายนัมเบอร์
ในกำรทำงำนหรื อทำงำนพำร์ทไทม์ อำจจะต้องใช้เอกสำรรับรองมำยนัมเบอร์ ถ้ำจำเป็ นต้องใช้ให้ไปขอ「สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลข
มำยนัมเบอร์」ทีส่ ำนักงำนเขต 1ใบรำคำ300เยน
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3.

ประกันสุ ขภาพ (国民健康保険) NATIONAL HEALTH INSURANCE
หลังจากแจ้งที่อยูอ่ ำศัยที่ทำกำรเขตเทศบำลที่ตนอำศัยอยูแ่ ล้ว ทุกคนต้องสมัครประกันสุ ขภาพ ณ ที่ทำกำรเขต
เทศบำลเดียวกัน ฝ่ ายประกันสุ ขภาพเดียวกัน ค่ำใช้จ่ำยของระบบประกันสุ ขภำพจะคำนวนตำมรำยได้ของผูส้ มัคร
รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นจัดให้ประชาชนทุกคนอยูภ่ ายใต้ระบบประกันสุ ขภาพหากผูท้ ี่ไม่ได้จดทะเบียนประกัน
สุ ขภาพ ในกรณี ที่เจ็บป่ วยจะไม่ได้รับส่ วนลดค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล และเสี ยค่าใช้จ่ายสู งมาก
ขอให้นกั เรี ยนทุกคนจดทะเบียนประกันสุ ขภาพที่ที่ทำกำรเขตเทศบำลพร้อมกับบัตรประจำตัวผูพ้ ำนัก
หมำยเหตุ ในกรณี ที่ครอบครัวอำศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นและมีกำรทำประกันสุ ขภำพไว้แล้ว กรุ ณำติดต่อทำง
สำนักงำนโรงเรี ยนโดยตรง
วิธีการยืน่ ขอสมัครประกันสุ ขภาพ
สถานที่ติตต่อ
: ที่ทำกำรเขตเทศบำลฝ่ ายประกันสุ ขภาพ
สิ่ งที่ตอ้ งนาไป
: ① พาสปอร์ต
② บัตรประจำตัวผูพ
้ ำนัก
ส่ วนลดค่ าประกันสุ ขภาพ
นักเรี ยนคนต่างชาติที่ไม่มีรายได้ในช่วงปี ที่แล้วจะได้รับสิ ทธิ ส่วนลดค่าประกันสุ ขภาพ
ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขณะติดต่อที่ที่วา่ การอาเภอ
財団法人アジア学生文化
หรื อสานักงานเขตด้วยว่าเป็ นนักเรี ยนชาวต่างชาติ
協会
และไม่มีรายได้ในช่วงปี ที่แล้ว ในปี ถัดไปกรณี
มีค่าประกันสุ ขภาพ จะกาหนดตามรายได้ในช่วงปี ที่ผา่ นมา
〒 113‐ 8642 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2‐ 12‐ 13
2‐ 12‐ 13HONKOMAGOME , BUNK YO-KU ,
ถ้ำหำกไม่มีรายได้ในช่วงปี ที่แล้ว ต้องแจ้งทุกปี
TOKYO 113-8642 JAPAN
ค่ าประกันสุ ขภาพ
PHONE:81-3-3946-2171
FAX:81-3-3946-7599
ใบแจ้งค่าประกันสุ ขภาพจะส่ งมา ปี ละ 1 ครั้ง (เดือน
กรกฎาคม) ชาระค่าประกันสุ ขภาพภายในวันที่กำหนด
ที่ธนาคาร,ไปรษณี ย,์ ร้ำนสะดวกซื้ อ หรื อที่วา่ การอาเภอ จานวนเงินค่าประกันขึ้นอยูก่ บั แต่ละเขต แต่โดยทัว่ ไป
เมื่อลดค่าประกันสุ ขภาพแล้วจะเหลือประมาณ 12,000 เยนต่อปี ถ้าไม่จ่ายค่าประกัน อาจจะไม่ได้รับบัตร
ประกันสุ ขภาพใบใหม่ หรื อระยะเวลาประกันสุ ขภาพอาจจะสั้นลง เวลำต่ออำยุหรื อเปลียนวีซ่ำทำงต.ม.จะขอดูบตั ร
ประกันสุ ขภำพด้วย
กรณีย้ายทีอ่ ยู่อาศัย
①เวลำแจ้งเรื่ องย้ำยที่อยู่ ณ ที่ทำกำรเขตเทศบำลที่อำศัยอยูเ่ ดิม จะต้องคืนบัตรประกันสุ ขภำพด้วย
②เวลำแจ้งย้ำยเข้ำ ณ ที่ทำกำรเขตเทศบำลแห่งใหม่ จะได้รับบัตรประกันสุ ขภำพใบใหม่ดว้ ย
วิธีการใช้ ประกันสุ ขภาพ
ทุกครั้งที่ใช้บริ การรักษาพยาบาลที่คลินิกหรื อโรงพยาบาล ให้ยนื่ บัตรประกันสุ ขภาพแก่เจ้าหน้าที่ดว้ ย ซึ่ งนักเรี ยน
จะเสี ยค่าใช้จ่ายเพียง 30% ของค่ารักษาพยาบาล
โปรดนาบัตรประกันสุ ขภาพมายืน่ ที่สานักงานโรงเรี ยน ABK ด้วย เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรื อเปลี่ยนบัตรใหม่
こくみん けんこう ほ け ん
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การดาเนินการเวลากลับประเทศ
เมื่อถึงเวลากลับประเทศของตนเอง จาเป็ นที่จะต้องดาเนินการยกเลิกประกันสุ ขภาพ และ ชาระค่าประกันสุ ข
ภาพที่คา้ งไว้ให้เรี ยบร้อยก่อน (ในกรณี กลับประเทศชัว่ คราวไม่จาเป็ นต้องดาเนินการ) ขั้นตอนการดาเนิ นเรื่ อง
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั เขต, เมืองที่ตนอาศัยอยูโ่ ปรดติดต่อสอบถามไปยังแผนกประกันสุ ขภาพของเขต, เมือง
ที่ตนอาศัยอยู่
4.

เงินบานาญ (国民年金) NATIONAL PENSION SYSTEM
เงินบานาญนี้เป็ นระบบประกันสังคมเพื่อประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
ด้านเศรษฐกิจในการใช้ชีวติ เมื่ออายุ ถึง 65 ปี คนต่างชาติที่พานักอยูใ่ นญี่ปุ่น
ก็เช่นกัน ที่วา่ การอาเภอจะส่ งสมุดสาหรับเงินบานาญมาให้ผทู ้ ี่จะมีอายุ 20 ปี
กรุ ณารักษาเก็บสมุดนั้นไว้ให้ดี แต่สาหรับนักเรี ยน มีระบบการลดค่าเงินบานาญ
หรื อไม่ตอ้ งชาระเงินบานาญ เวลาได้รับใบแจ้งหรื อสมุดสาหรับเงินบานาญ
โปรดสอบถามรายละเอียดที่สานักงานโรงเรี ยนด้วย
こくみん ねんきん

5. การทิง้ ขยะ（ごみの捨て方）
คนที่มำจำกต่ำงประเทศมักจะเกิดปั ญหำกับผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยรอบข้ำงเกี่ยวกับเรื่ องวิธีกำรทิ้งขยะมำกที่สุด ‘ถ้ำขยะแล้วละก็
จะทิ้งแบบไหนก็เหมือนกันนี่ ’ คนที่คิดแบบนี้ก็มีอยูเ่ หมือนกันใช่ม้ ยั ล่ะ? ในเขตโตเกียวกำรนำขยะออกมำทิ้งนั้น มีกำร
กำหนดวิธีกำรทิ้งและแยกขยะไว้ จำเป็ นต้องนำไปทิ้งในวันที่กำหนดและสถำนที่ที่กำหนดไว้ หำกไม่ทิ้งในที่ที่กำหนด
รถขยะจะไม่เก็บไปทิง้ ให้ การทิง้ ขยะเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการใช้ชีวติ ในญี่ปุ่น ทาง ABK จึงอยำก
ให้นกั เรี ยนสามารถแยกขยะทิ้งได้ เพื่อนักเรี ยนจะสามารถใช้ชีวติ ในญี่ปุ่นได้อย่างไม่ลาบาก
5-1. การแยกขยะภายในโรงเรียน
ภำยในABK กำรแยกขยะแต่ละประเภทดังภำพข้ำงล่ำง ขอให้แยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธีดว้ ยและห้ำมทิ้งขยะไว้ตำม
ห้องน้ ำหรื อในห้องเรี ยนโดยเด็ดขำด
1.ขยะเผำได้ คือ ขยะที่เป็ นกระดำษ( เช่นเศษกระดำษ,ทิชชู่,เศษอำหำร,ตะเกียบไม้,ไม้จิ้มฟัน,กล่องเบ็นโตะ,จำน
กระดำษ,แก้วน้ ำกระดำษ,ผงชำ,ถุงชำ,รู ปถ่ำย )
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2.ขยะพลำสติก เช่น กล่องข้ำวกล่อง,ถุงพลำสติก,กล่องโฟม,ถุงขนม,เครื่ องเขียนที่ทำจำกพลำสติก,หลอดดูดน้ ำ,กล่อง
โฟม,สิ่ งของที่ทำจำกพลำสติก (ข้อควรระวัง:เศษอำหำรที่เหลือจำกเบ็นโตะที่ซ้ื อจำกร้ำนสะดวกซื้ อเป็ นขยะเผำได้ แต่
กล่องเบ็นโตะนั้นให้ทิง้ ในขยะพลำสติก)

3.ขยะเผำไม่ได้ ยำง,ของที่ทำจำกโลหะ,แก้ว,ถ้วยเครื่ องปั้ นดินเผำ,ฟรอยห่ ออำหำร,ซีดีและดีวดี ี

4.ขวดน้ ำ สิ่ งที่เหลือภำยในชวดให้เทออกและล้ำงในห้องน้ ำหรื ออ่ำงล้ำนจำน ทำให้แห้ง แกะสลำกออกและทิ้งในขยะ
พลำสติก
5.กระป๋ อง สิ่ งที่เหลือภำยในกระป๋ องให้เทออกและล้ำงในห้องน้ ำหรื ออ่ำงล้ำนจำน ทำให้แห้ง
6.ขวดแก้ว สิ่ งที่เหลือภำยในแก้วให้เทออกและล้ำงในห้องน้ ำหรื ออ่ำงล้ำนจำน ทำให้แห้งฝำที่ทำจำกโลหะให้นำไปทิ้ง
ที่ขยะเผำไม่ได้
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5-2. การแยกขยะ
มีวธิ ี การแยกขยะแต่ละเขตไม่เหมือนกัน ในเขตบุงโคคุมีวิธีแยกขยะ ดังนี้
1.ขยะที่เผาได้ (可燃ごみ)
ขยะที่สามารถเผาได้ (เช่น เศษอาหาร กระดาษ เสื้ อ พลาสติก ยำง)
เมื่อนาไปทิ้ง ให้ใส่ ในถุงพลาสติกใส หรื อสี ข่นุ ที่สำมำรถมองเห็นภำยในได้
か ねん

2.ขยะที่เผาไม่ได้ (不燃ごみ) ขยะที่ไม่สามารถเผาได้ (เช่น, กระจก, โลหะ, เซรามิก)
ของที่ไม่เป็ นอันตรายกับผูอ้ ื่น ให้ใส่ ในถุงพลาสติกใสๆ เมื่อนาไปทิ้ง
ふ ねん

3.ขยะขนาดใหญ่ (粗大ごみ) เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, เฟอร์ นิเจอร์ , รถจักรยาน ฯลฯ
แจ้งให้สานักงานเขตมาเก็บ ผูท้ ิ้งต้องเสี ยค่าธรรมเนียมในการทิ้ง
そ だい

しげん

4.ขยะที่สามารถนาใช้ใหม่ได้ (รี ไซเคิล) (資源ごみ) เช่น หนังสื อพิมพ์, ขวดแก้ว, ขวดน้ าพลาสติก,
กระป๋ อง, หนังสื อพิมพ์เก่าผูกด้วยเชือก ส่ วนขวดและกระป๋ องทิง้ ในที่บรรจุอย่างถูกต้อง
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 วิธีการทิ้งขยะ
ต้องวางขยะตามวันเวลาที่กาหนดและสถานที่ๆกาหนด ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การกาหนดของแต่ละเขตเทศบาล
ถ้าไม่ทราบว่าทิง้ อย่างไร ควรสอบถามคนข้างบ้านหรื อสานักงานเขตเทศบาล
☆ข้อควรระวัง
รัฐบาลญี่ปุ่นกาหนดเกี่ยวกับ “กฏการ Recycle เครื่ องใช้ไฟฟ้ า” ไว้วา่
เมื่อทิ้งเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต้องติตต่อร้านที่ซ้ื อมาให้เก็บ ถ้าหากไม่ทราบร้านที่ซ้ื อมา ให้ติตต่อสานักงานเขต
โดยต้องชาระค่าเก็บเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ค่าเก็บโทรทัศน์เก่า ประมำณ 2,800 เยน และค่าขนส่ ง
* กรุ ณาระมัดระวังในการรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเก่าจากผูอ้ ื่น และอย่านาเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเก่าที่ทิ้งไว้กลับไป
อนึ่ง ครอบคลุมไปถึงของที่ถูกทิ้งหรื อเก็บได้แล้วบังคับขายหรื อขายต่อมีกฎหมายบังคับลงโทษเช่นกัน
6. การใช้ รถจักรยาน (ห้ ามนารถจักรยานที่ทงิ้ ไว้มาใช้ อย่างเด็ดขาด)
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะเช่ำที่จอดรถจักรยำนของทำงโรงเรี ยน กรุ ณำมำติดต่อกับแผนกABK Japanese course
และเนื่องจำกมีเนื้อที่จำกัด ในกรณี มีผสู ้ มัครมำกจะใช้กำรจับฉลำกเพื่อคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ์ ผูท้ ี่จบั ฉลำกแล้วไม่ได้ กรุ ณำ
นำจักยำนไปจอดตำมสถำนที่ที่ทำงเขตกำหนดไว้ (มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม)
เนื่องจากรถจักรยานของญี่ปุ่นทุกคันลงทะเบียนไว้แล้วถึงแม้วา่ จะเป็ นรถจักรยานที่ถูกนามาทิ้งไว้ก็ตามห้ามนามา
ใช้อย่างเด็ดขาด
 กรณี ที่ซ้ื อรถจักรยาน
 กรณี ท่ีได้รับรถจักรยานจากเพื่อน

⇒
⇒

ต้องจดทะเบียนที่ร้านที่ซ้ื อมา
ควรจะตรวจดูก่อนว่าจดทะเบียนเรี ยบร้อยหรื อไม่
ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียน ไม่ควรรับมาโดยเด็ดขาด
และต้องได้รับใบรับรองกำรจดทะเบียน และใบมอบหมำย

ตัวอย่ำงใบมอบหมำย
譲渡書
20
私は

年

月

さんに自転車を譲渡します。

登録番号
譲渡者氏名：

サイン

住所：
被譲渡者氏名：

サイン

住所：
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日

อุบัติเหตุจากรถจักรยานทีก่ าลังเพิม่ ขึน้
ที่ ABK เองก็มีอตั รำกำรเกิดอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานเพิ่มมำกขึ้น เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน ถึงแม้วา่ นักเรี ยน
จะเป็ นผูก้ ่อเหตุ หรื อผูท้ ี่ได้รับควำมเสี ยหำย ก็จะเกิดผลกระทบต่อการเรี ยนและการใช้ชีวติ ในญี่ปุ่น กรุ ณาระวัง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการขี่จกั รยานในเมืองใหญ่ ซึ่ งจะเป็ นการละเมิดกฎจราจร เช่น ในญี่ปุ่นไม่อนุ ญาต
ให้มีการนัง่ ซ้อนจักรยานกางร่ มหรื อใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขี่จกั รยาน และต้องเปิ ดไฟขณะขี่จกั รยานในตอนกลาง
คืน เป็ นต้น
กฎในกำรขี่จกั รยานอย่ำงปลอดภัย 5 ข้อ
ขี่จกั รยานที่ทำงเดินรถ สำมำรถขี่บนทำงเท้ำได้ ในบำงกรณี
ขี่จกั รยานที่ทำงเดินรถด้ำนซ้ำยเสมอ
เมื่อขี่จกั รยำนที่ทำงเท้ำ ให้สิทธิ์คนเดินเท้ำไปก่อนเสมอ และชะลอควำมเร็ ว
รักษำกฎกำรขี่จกั รยำนเพื่อควำมปลอดภัย
ห้ำมขี่จกั รยานหลังดื่มสุ รำ, ซ้อนสอง, ขี่จกั รยำนขนำบข้ำง
ต้องเปิ ดไฟขณะขี่จกั รยานในตอนกลางคืน
ปฏิบตั ิตำมสัญญำณไฟจรำจรอย่ำงเคร่ งครัด เมื่อถึงสี่ แยกให้รอซักครู่ เพื่อตรวจสอบควำมปลอดภัย

เด็กจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

กำรเปลี่ยนกฎหมำยของกำรขี่จกั รยำน
จำกกำรแก้ไขกฎกำรใช้รถ ใช้ถนน (มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนำยน 2008)
ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎกำรใช้จกั รยำน ดังนี้
สำมำรถใช้รถจักรยำนบนทำงเท้ำได้ในกรณี ที่....
มีป้ำยอนุญำตใช้จกั รยำนบนทำงเท้ำ
ในกรณี ที่ผขู ้ บั ขี่จกั รยานอำยุต่ำกว่ำ 13 ปี , ผูส้ ูงอำยุ (มำกกว่ำ 70 ปี ), ผูพ้ ิกำร
ในกรณี ที่ทำงเดินรถไม่สำมำรถใช้งำนได้ เช่น กำรสร้ำงถนน รถติด เป็ นต้น
กรณี ที่เด็กอำยุต่ำ กว่ำ 13 ปี ขี่จกั รยาน ผูป้ กครองจะต้องให้เด็กสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

กำรใช้โทรศัพท์หรื อกำงร่ มขณะขี่จกั รยำนเป็ นอันตรำยทั้งต่อผูข้ บั ขี่ และผูส้ ัญจร เรำมำช่วยกันไม่โทร/ไม่กำงร่ มขณะขี่
จักรยำนกันเถอะ

「โทษปรับ」ไม่เกิน50,000เยน
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7.

การทางานพิเศษ (Part-time job)
คนที่มีวซี ่าประเภท “Student”และ “Dependent” โดยปกติไม่อนุ ญาตให้ทางาน ผูท้ ี่ตอ้ งการทางาน ต้อง
ยืน่ ขออนุญาตทางานที่กองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น นักเรี ยนที่ไม่ได้ขออนุญาตทางานที่กองตรวจคนเข้าเมืองของ
สนำมบินตอนที่เข้ำประเทศญี่ปุ่น แต่อยำกได้ใบอนุญาตทางาน สำมำรถยืน่ ขอที่กองตรวจคนเข้าเมืองเองได้ และก่อน
ทำงำนต้องยืน่ ใบขออนุญำตทำงำนพิเศษที่สำนักงำนโรงเรี ยนที่ตนสังกัด (ต้องได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์)
วิธีการยืน่ ขออนุญาต “資格外活動許可”
- สถานที่ติตต่อ
: กองตรวจคนเข้าเมือง ( 出 入 国 管理局)
- เอกสารที่จาเป็ น :
1. ใบคาร้องอนุญาตให้ทางาน (資格外活動許可 申 請 書 )
2. พาสปอร์ต
3. บัตรประจาตัวผูพ้ ำนัก
4. บัตรประจาตัวนักเรี ยน
し か く が い かつどう き ょ か

しゅつにゅうこくかんりきょく

し か く が い かつどう き ょ か しんせいしょ

หลังจำกได้รับอนุญำตทำงำนแล้ว กรุ ณำนำสติ๊กเกอร์ ของพาสปอร์ตที่ได้รับจำก กองตรวจคนเข้ำเมือง และ
บัตรประจาตัวผูพ้ ำนักที่ระบุวำ่ ได้รับอนุญำตทำงำนแล้ว มำยังที่สำนักงำนโรงเรี ยน เพื่อทำกำรถ่ำยเอกสำรเก็บไว้
รายงานการทางานพิเศษ
หำกเริ่ มทำงำนพิเศษ ให้ส่งเอกสำร “รำยงำนกำรทำงำนพิเศษ” （アルバイト報告書） ที่สำนักงำนของโรงเรี ยน
ด้วย และเนื่องจำกอำจจะเป็ นปั ญหำเวลำจัดกำรกับตำรำงกำรทำงำนพิเศษ จึงไม่แนะนำให้ทำหลำยงำนพร้อมกัน กรณี
ทำงำนพิเศษหลำยงำน จะต้องส่ งเอกสำร “รำยงำนกำรทำงำนพิเศษ” ของสถำนที่ทำงำนพิเศษทั้งหมด แล้วนำมำยืน่ ที่
สำนักงำนของโรงเรี ยนด้วย หำกมีกำรเปลี่ยนงำนพิเศษ จะต้องมำเขียนเอกสำร “รำยงำนกำรทำงำนพิเศษ” ที่สำนักงำน
ของโรงเรี ยนใหม่อีกครั้ง
ほうこくしょ

กรณี ทำงำนพิเศษ 2 ที่พร้อมกัน ระวังอย่ำให้ชวั่ โมงกำรทำงำนรวม 2 ที่เกิน 28 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์!
เกณฑ์ เวลาในการทางาน
ผูท้ ี่มีวซี ่าประเภท “College Student” หรื อ “Student” อนุญาตให้ทางานไม่เกิน 28 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ และ
สำหรับในช่วงปิ ดเทอมภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวอนุ ญาตให้ทางานไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน
ผูท้ ี่ถือวีซ่ำครอบครัว（家族滞在ビザ）และได้รับอนุญำตให้ทำงำนพิเศษนั้น สำมำรถทำงำนพิเศษได้ไม่เกิน 28
ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
かぞくたいざい び ざ
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ประเภทของการทางานพิเศษ
งานที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงเริ งรมย์ แม้จะเป็ นงานในร้านเช่น ล้างจานหรื อทาความสะอาด ฯลฯ ก็ไม่อนุ ญาต
ให้ทา แม้วา่ จานวน ชัว่ โมงการทางานจะอยูใ่ นช่วงที่กาหนดก็ตาม ในกรณี ทางานเกินเวลาที่กฎหมายกาหนด แม้จะ
มีใบอนุญาตการทางานก็ตาม เมื่อกองตรวจคนเข้าเมืองตรวจพบจะถูกกักตัวและยึดใบอนุญาต และส่ งตัวกลับประเทศ
ไม่มีงำนประเภทที่วำ่ “ได้ 3 หมื่นเยนใน 1 วัน” หรื อ “หำเงินได้รวดเร็ วในระยะเวลำสั้น ๆ” งำนพิเศษที่โตเกียวนั้น มี
ค่ำแรงต่อชัว่ โมงอยูท่ ี่ 1050-1180 เยนโดยประมำณ หำกจะเริ่ มงำนพิเศษ ให้ขอเอกสำร “สัญญำกำรจ้ำงงำน”（雇用
契約書）จำกที่ทำงำนด้วย
ตัวอย่ าง สถานที่และงานพิเศษทีไ่ ม่ อนุญาตให้ ทางาน
งานในสถานบันเทิงเริ งรมย์ เช่น ผับ ร้านอาหาร ไนท์คลับ อาบอบนวด ฯลฯ หรื อ งานที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
เช่น ปาจิงโกะ ตูเ้ กม ฯลฯ ไม่อนุญาตให้ทาโดยเด็ดขาด
こ よ う

けいやくしょ

กรณีทางานเกินระยะเวลาทีก่ าหนดหรือทางานต้ องห้ าม
แม้จะได้รับอนุ ญำตให้สำมำรถทำงำนพิเศษแล้วก็ตำม จะถือเป็ นกำรกระทำผิดกฎหมำย กรณี เลวร้ำยสุ ดอำจจะถูก
จำคุกหรื อถูกขับออกจำกประเทศญี่ปุ่น กรณี จำ้ งคนต่ำงชำติ ทำงผูจ้ ำ้ งจะต้องส่ งเอกสำรกำรจ้ำงงำนให้กบั ทำงที่วำ่ กำร
เขตเขต ดังนั้นทำงที่วำ่ กำรเขตจะรู ้ขอ้ มูลกำรทำงำนทุกอย่ำงของทุกคน ส่ วนกองตรวจคนเข้ำเมืองก็จะคอยเช็กข้อมูล
กำรทำงำนของทุกคนด้วย ดังนั้นขอให้ปฏิบตั ิตำมกฎนี้ อย่ำงเคร่ งครัด
หำกทำงำนพิเศษเกินระยะเวลำที่กำหนด จะส่ งผลให้แผนกำรมำเรี ยนที่ญี่ปุ่นพังลงได้
ต่อวีซ่ำไม่ผำ่ น > กลับประเทศ

เปลี่ยนวีซ่ำไม่ได้ > กลับประเทศ
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8.

การเปิ ดบัญชีธนาคาร
ผูท้ ี่ตอ้ งการเปิ ดบัญชีธนาคาร สามารถสมัครเพื่อเปิ ดบัญชีธนาคารได้ที่โรงเรี ยน ABK ตอนสมัครกรุ ณาดู
รายละเอียดในเอกสารที่แจกไป ส่ วนวันเวลำทำเรื่ องเปิ ดบัญชีน้ นั ทำงโรงเรี ยนจะ
แจ้งให้ทรำบภำยหลัง
เอกสารที่จาเป็ นต้องใช้ :
ตราประทับชื่อ
บัตรประจำตัวผูม้ ีถิ่นพำนักในญี่ปุ่น (ไซริ วกำร์ ด) ที่ได้ลงที่อยูไ่ ว้เรี ยบร้อยแล้ว
เนื่องจำกลงที่อยูใ่ นบัตรไซริ วกำร์ ดจะต้องไปทำเรื่ องที่สำนักงำนเขต ดังนั้นให้รีบไปทำเรื่ องที่เขตก่อน
★การโอนเงินระหว่างประเทศผ่านธนาคาร Yucho
ในกรณี ที่ตอ้ งกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศผ่ำนบัญชีของธนำคำร Yucho จะต้องแปลงค่ำเงินให้เป็ น US Dollar ก่อน
วิธีกำรโอนเงินสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ผำ่ นทำงเว็บไซต์ของธนำคำร Yucho ที่ลิ้งก์ดำ้ นล่ำงนี้
＜เว็บไซต์ธนำคำร Yucho＞

ภำษำญี่ปุ่น：http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_gaikoku.html
ภำษำอังกฤษ：http://www.jp-bank.japanpost.jp/en/djp/en_djp_index.html
★ตราประทับชื่อ
ในประเทศญี่ปุ่นนอกจำกตอนเปิ ดบัญชีธนำคำร รับของจำกไปรษณี ยแ์ ล้ว เวลำจะเข้ำสอบมหำวิทยำลัย และสิ่ ง
อื่นๆในชิวติ ประจำวัน ก็ยงั จำเป็ นต้องใช้ตรำประทับชื่ออยูต่ ลอด โปรดดูแลไว้ให้ดีดว้ ย ตัวประทับชื่อ มีแบบทำด้วย
ไม้ หิ น และพลำสติก โปรดระวังด้วยเพรำะหัวแสตมป์ ตรำประทับชื่อที่ทำด้วยยำงใช้ไม่ได้
9.

ใบแจ้ งรับของในกรณีที่ไม่ มีผ้ ูรับ
ในกรณี ที่มีจดหมำยลงทะเบียน, EMS, พัสดุ ส่ งมำที่หอ้ งแต่ไม่มีผรู ้ ับ บุรุษไปรษณี ยจ์ ะทิ้งใบแจ้งรับของไว้ที่
ตูไ้ ปรษณี ย ์ หำกมีใบที่มีหน้ำตำดังรู ปตัวอย่ำงด้ำนล่ำงส่ งมำที่หอ้ ง ให้สแกน QR โค้ดและกรอกแบบฟอร์มแจ้งวัน/เวลำ
ที่สะดวกรับของผ่ำนทำงอินเตอร์ เน็ต หรื อโทรศัพท์ หำกไม่ทรำบวิธีใช้ ให้นำ ใบดังกล่ำวมำที่สำนักงำนของโรงเรี ยน
【ใบแจ้งเวลำรับของ ของไปรษณี ย】์

【ใบแจ้งเวลำรับของ YAMATO UNYUU】
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10. การกลับประเทศไทยชั่วคราว
เมื่อต้ องการออกนอกประเทศญีป่ ุ่ นชั่ วคราว
กรณี กลับบ้านช่วงปิ ดเทอม ชำวต่ำงชำติที่ถือหนังสื อเดินทำงและบัตรประจำตัวผูพ้ ำนักที่ยงั ไม่หมดอำยุ เมื่อจะ
เดินทำงออกนอกประเทศ และจะเดินทำงกลับเข้ำมำทำกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่ องภำยในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี
นับตั้งแต่ออกนอกประเทศ (ก่อนวันหมดอำยุกำรพำนัก) โดยหลักกำรไม่จำเป็ นต้องขออนุมตั ิเพื่อกลับเข้ำประเทศใหม่
แต่อย่ำงไรก็ตำม ตอนที่จะเดินทำงออกไปนอกประเทศ จะต้องแสดงหลักฐำนบัตรประจำตัวผูพ้ ำนักแก่เจ้ำพนักงำน
และก่อนกลับประเทศตนเอง อีกทั้งต้องระวังว่ำต้องกลับเข้ำมำประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง ภำยใน1ปี นับตั้งแต่ออกนอก
ประเทศ หรื อ ก่อนวันหมดอำยุวซี ่ำปัจจุบนั
ไม่สามารถขาดเรี ยนเพื่อขอเดินทางกลับประเทศ ยกเว้นมีเหตุผลจาเป็ นเท่านั้น และกรณี จาเป็ นจริ งๆ ต้องได้รับ
อนุญำตจำกทำงโรงเรี ยนก่อนและต้องมีหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคุณพ่อคุณแม่มาแสดง
(สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมกรุ ณำตรวจสอบใน 2. กำรเข้ำเรี ยน )
11.

โทรศัพท์มือถือ
การใช้ชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ญี่ปุ่น คิดว่าหลายคนคงจะซื้ อโทรศัพท์มือถือ แต่ก็มีในกรณี ที่ ทั้งๆ
ที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่กลับโดนเรี ยกเก็บค่าบริ การจากบริ ษทั โทรศัพท์มือถือในราคาที่แพงกว่าปกติก็มี
ค่าบริ การที่แพงขึ้นอาจมีสาเหตุมาจาก การใช้โทรระหว่างประเทศ การเล่นอินเตอร์ เน็ต โหลดเพลง เกม
หรื อโปรแกรมเสริ มต่างๆ ซึ่ งจะทาให้ค่าบริ การแพงกว่าการใช้โทรศัพท์ตามปกติ รวมทั้งโปรแกรมอัพโหลดอัตโนมัติ
ด้วย ซึ่ งผูใ้ ช้บริ กำรอำจจะไม่รู้บำงครั้ง ว่ำสิ่ งเหล่ำนี้อำจจะทำให้ค่ำบริ กำรแพงขึ้นอย่ำงมำก
แม้บางครั้งผูใ้ ห้บริ การอาจระบุไว้วา่ ไม่เสี ยค่าบริ การข้อมูลข่าวสาร แต่อาจเสี ยค่าบริ การในส่ วนอื่นเพิ่ม
ดังนั้นเวลาใช้โทรศัพท์มือถือ กรุ ณาตรวจสอบสัญญาหรื อข้อตกลงการให้บริ การอย่างละเอียด
อย่ำให้คนอื่นใช้ชื่อตัวเองไปซื้ อหรื อเซ็นต์สัญญำซื้ อโทรศัพท์มือถือเพรำะอำจนำเรำเข้ำไปเกี่ยวข้องกับคดีที่ผดิ
กฎหมำย อย่ำลืมยกเลิกสัญญำกำรใช้โทรศัพท์มือถือก่อนเดินทำงกลักประเทศ (ยกเว้นเวลำกลับชัว่ ครำว)
12. แอลกอฮอล์ และบุหรี่
ผูท้ ี่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ (อำยุ 20 ปี ) กำรดื่มแอลกอฮอล์และสู บบุหรี่ ถือเป็ นควำมผิดทำงกฎหมำยในประเทศ
ญี่ปุ่น กรุ ณำสู บบุหรี่ ในสถำนที่ที่กำหนดให้เท่ำนั้น และรักษำมำรยำทโดยไม่เดินสู บและทิ้งบุหรี่ ไว้ตำมถนนด้วย

14

13.
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
กรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่ อทีส่ านักงานโรงเรียน ABK หรือประชาสั มพันธ์ ABK !
ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น เช่น อุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยกะทันหัน โปรดติดต่อที่สานักงานโรงเรี ยน ABK
หรื อประชาสัมพันธ์ ABK ทันที
สานักงานสถำบันสอนภำษำญี่ปุ่น ABK :
สำนักงำน ABK COLLEGE
:
ประชาสัมพันธ์ ABK
:
ในตอนกลางคืนดึก
:

03-3946-2171 (9:00~17:00) เว้นเสำร์อำทิตย์และวันหยุดรำชกำร
03-6912-0756 (9:00~17:00) เว้นเสำร์อำทิตย์และวันหยุดรำชกำร
03-3946-4121 (8:00~24:00)
03-3946-4124 (24:00~8:00)

รถพยาบาลและรถดับเพลิง

【

:

119】

สถานีตารวจ:【110】

14.

เกีย่ วกับ ยา (สารเสพติด) ต้ องห้ าม
การใช้ยาไปในทางที่ผดิ กฎหมาย มีโทษอย่างร้ายแรง โปรดทาความเข้าใจ ในรายละเอียดอีกครั้ง
ยา หรื อสารต้องห้ามที่กาหนดได้แก่ สิ่ งเสพติด, กัญชา, ยำที่ เป็ นอันตรำย, สารต้องห้ามต่างๆ ซึ่ งในปั จจุบนั สิ่ งเหล่านี้
สามารถหามาครอบครองได้อย่างง่ายดาย และกาลังแพร่ ขยายในกลุ่มคนที่มีอายุนอ้ ย อย่าไปหลงเชื่อคาพูดชักชวน
ต่างๆ หรื อความอยากรู้อยากเห็น อยากลองในสิ่ งเหล่านี้ การครอบครองสิ่ งเหล่านี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน
กรุ ณาอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
15.

เสี ยงรบกวนในชีวติ ประจาวัน
ที่หอพักนักเรี ยนหรื อ Apartment เสี ยงกิจกรรมประจำวันของตนเองอำจจะดังไปถึงห้องข้ำงเคียงได้ ดังนั้นขอให้
นักเรี ยนอดทนกับเสี ยงเล็กน้อยของเพื่อนบ้ำน แต่ถำ้ มีเสี ยงดังรบกวนเพื่อนบ้ำนมำกเกินไปก็จะเกิดปั ญหำได้ หลังจาก
3 ทุ่ม เป็ นต้นไป ขอความร่ วมมือในการใช้เสี ยง งดกำรรวมกลุ่มในห้องเพื่อพูดคุยกัน หรี่ เสี ยงโทรทัศน์ ดนตรี ไม่ใช้
เครื่ องดูดฝุ่ น และอื่นๆ เนื่องจากจะเป็ นการรบกวนเพื่อนบ้าน
16.

อืน่ ๆ

เนื่องจากโดยรอบของโรงเรี ยนเป็ นบ้านพักอาศัย รวมทั้งมีสถานที่สาธารณะมากมาย ดังนั้น จึงขอความร่ วมมือ
จากนักเรี ยนทุกคนให้คานึงถึงกำรรบกวนที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเป็ นสาคัญ
การเดินทางบริเวณโดยรอบ
การเดินทางมาเรี ยน และเดินทางกลับนั้น ขอให้นกั เรี ยนอย่าเดินรวมกันเป็ นกลุ่ม เนื่องจากอาจจะเป็ นกำรกีด
ขวำงทำงผูอ้ ื่นได้
15

เกีย่ วกับกฎระเบียบของโรงเรียน
1.

บัตรนักเรียน
บัตรนักเรี ยนเป็ นการรับรองการเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน ABK
ควรนาติดตัวไว้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับบัตรประจาตัวผูพ้ ำนัก
(นักเรี ยนที่อำศัยอยูใ่ นหอ Asia Bunka Kaikan ก็เช่นเดียวกัน)
บัตรนักเรี ยนจะใช้เมื่อเข้าสอบ หรื อเมื่อต้องการขอเอกสารจากโรงเรี ยน หรื อการรับรองอื่น ๆ ที่จาเป็ น
กรณี สูญหายหรื อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรนักเรี ยน กรุ ณาแจ้งที่สานักงานโรงเรี ยน เพื่อออกใบใหม่
2. การเข้ าเรียน
อัตราการเข้ าเรียน
อัตราการเข้าเรี ยน คือ จานวนวันและชัว่ โมงในการเรี ยน
นักเรี ยนที่อตั ราการเข้าเรี ยนต่านอกจากจะทาให้เรี ยนตามคนอื่นไม่ทนั แล้ว ในตอนที่ยนื่ ขอต่อวีซ่ำนั้นจำเป็ นต้องใช้
ใบรับรองอัตรากำรเข้ำเรี ยน หำกอัตรากำรเข้ำเรี ยนต่ำมำกเกินไป อำจจะไม่สำมำรถยืน่ ขอต่อวีซ่ำได้ นอกจำกนี้ ทาง
ABK จะไม่สำมำรถออกเอกสำรรับรองการเข้ำเรี ยน เพื่อยื่นสำหรับกำรสอบเข้าโรงเรี ยนอาชีวะ หรื อมหาวิทยาลัยได้
รวมถึงการรับรองหลังจบการศึกษา
ข้ อควรระวัง!
กฎระเบียบใหม่ของทำงสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (ตม.) ตั้งแต่ปี 2016 เป็ นต้นไป กำรตรวจสอบอัตรำกำรเข้ำเรี ยนจะ
เข้มงวดขึ้น หรื อก็คือทำงโรงเรี ยนจะต้องแจ้งรำยชื่ อนักเรี ยนที่ขำดเรี ยนหรื อมำสำยบ่อย ๆ ให้ทำงตม. รับทรำบไว้ทุก
เดือน กรุ ณำระวังด้วย
รางวัลพิเศษ
สาหรับนักเรี ยนที่ไม่เคยขาดเรี ยน หรื อ ขาดน้อยมาก เมื่อสาเร็ จการศึกษาจะมีการมอบรางวัลพิเศษ
กรณีทอี่ ตั ราการเข้ าเรียนจาเป็ นต้ องใช้
 การยืน่ ใบสมัครสอบมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยำลัย หรื อโรงเรี ยนเฉพำะทำง
 การขอหนังสื อรับรองความประพฤติ ถ้าอัตราการเข้าเรี ยนต่ากว่า 95% ไม่มีสิทธิ์ ยนื่ ขอได้
 การสมัครขอเงินทุนการศึกษำ ถ้ำอัตรำกำรเข้ำเรี ยนต่ำกว่ำ 95% ไม่มีสิทธิ์ ยนื่ ขอได้
 ต่ออายุวซี ่าและเปลี่ยนประเภทวีซ่า
 อื่นๆ
สู ตรคานวณอัตราการเข้ าเรียน
(จานวนชัว่ โมงเรี ยนทั้งปี - จานวนชัว่ โมงที่ขาดเรี ยน) ÷ ชัว่ โมงเรี ยนทั้งปี ×100
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การเข้ าเรียนสายและการกลับก่อนเลิก
การเข้าเรี ยนสาย และการกลับก่อนเลิก 3 ครั้ ังถือว่าขาดเรี ยน 1 ครั้ง การเข้าเรี ยนสาย 20 นาทีข้ ึนไป
ถือว่าขาดเรี ยน 1 ครั้ง กรณี ที่ขาดเรี ยน กรุ ณาแจ้งเหตุผลให้ทางสานักงานโรงเรี ยนทราบภายในช่วงเช้า (9:00~9:30)
ของวันที่ขาดเรี ยนด้วยทุกครั้ง หากไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้แจ้งทันทีในวันถัดไป
บางกรณี อาจจะไม่ถือเป็ นการขาดเรี ยน กรณี ที่ขาดเรี ยนด้วยเหตุผลข้อ 1 ถ้ำยืน่ ใบลำกิจ（公欠願い）ที่อำจำรย์ไว้
โรงเรี ยนจะไม่ถือเป็ นการขาดเรี ยน
こう けつねが

1.
2.
-

3
-

กรณี ลำกิจที่ไม่ถือเป็ นการขาดเรี ยนและการมาสาย
ยืน่ ใบสมัครเข้าเรี ยนและสอบเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนอาชิวะ มหาวิทยาลัย บัณฑิ ตวิทยาลัยและสัมภำษณ์งำน
สัมภาษณ์กบั อาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อกับกองตรวจคนเข้าเมืองเพื่อต่ออายุวซี ่าและเปลี่ยนประเภทวีซ่า
ติดต่อเรื่ องบัตรประจาตัวผูพ้ ำนักที่ที่วา่ การเขต
สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
การลาเนื่องจากญาติเสี ยชีวิต จะต้องให้ครอบครัวส่ ง FAX มำยังโรงเรี ยน
กำรลำที่ได้รับกำรเห็นชอบจำกอำจำรย์ใหญ่เป็ นกรณี พิเศษ เช่น กำรเข้ำร่ วมพิธีจบกำรศึกษำในบ้ำนเกิด
กรณี ที่ไม่ถือว่าขาดเรี ยน
ปัญหาการจราจร
(เช่น รถไฟมาสายกว่ากาหนด โดยจะต้องนำเอกสารที่ออกจากสถานีรถไฟมำยืน่ ให้ที่โรงเรี ยน ABK ด้วย)
- เป็ นโรคติดต่อที่กฎหมำยกาหนด(กรุ ณำอ่ำนข้อ 9 โรคติดต่อ)
อื่น ๆ
กรณี ที่ถือเป็ นการขาดเรี ยน
ลาป่ วยและการคลอด
ติดต่อขออนุ ญาตทางานพิเศษ
ขอใบสมัครเข้าเรี ยนหรื อเยีย่ มชมสถานศึกษาที่โรงเรี ยนอาชีวะ มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลั
อื่น ๆ

3.

การออกใบรับรองต่ าง ๆ
ใบรับรองทุกชนิดออกโดยฝ่ ำยธุ รกำรของโรงเรี ยนที่ตนสังกัด นักเรี ยนที่ควำมประสงค์จะออกใบรับรอง
ต้องดำเนินกำรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มที่กำหนด พร้อมทั้งขอรับตรำประทับจำกอำจำรย์ประจำชั้น และยืน่ เรื่ องที่
ฝ่ ำยธุรกำรของโรงเรี ยน สำหรับรำยละเอียดเพิม่ เติมกรุ ณำติดต่อฝ่ ำยธุ รกำรโดยตรง
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4.

เกณฑ์ ในการจบการศึกษา
กำรที่นกั เรี ยนจะสเร็ จกำรจำต้องปั ฏิบตั ิตำมเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปนี้
1. เข้ำร่ วมกำรสอบระหว่ำงภำคของทำงโรงเรี ยนทั้งหมด
2. เข้ำร่ วมกำรสอบสำเร็ จกำรศึกษำ
3. มีอตั รำกำรเข้ำเรี ยนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
สำหรับนักเรี ยนในคอร์ส Preparation Course 2
นักเรี ยนที่มีควำมประสงค์จะศึกำต่อในระดับปริ ญญำตรี หรื อโรงเรี ยนเฉพำะทำง มีควำมจำเป็ นต้องสำเร็ จกำรศึกษำจำกทำง
โรงเรี ยน โดยผูท้ ี่มีคุณสมบัติในกำรสำเร็ จกำรศึกษำนั้นมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เข้ำร่ วมกำรสอบระหว่ำงภำคของทำงโรงเรี ยนทั้งหมด
2. เข้ำร่ วมกำรสอบสำเร็ จกำรศึกษำ
3. มีอตั รำกำรเข้ำเรี ยนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
4. สำเร็ จวิชำพื้นฐำนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
5. ผลคะแนนกำรสอบผ่ำนเกณฑ์ที่ทำงโรงเรี ยนกำหนด

กรณี ที่นกั เรี ยนมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น โรงเรี ยนจะไม่สำมำรถออก ใบรับรองกำรสำเร็ จกำรศึกษำ หรื อ
ใบรับรองกำรจะสำเร็ จกำรศึกษำ(สำหรับกรณี ที่ยงั เรี ยนอยู)่ ได้ ดังนั้นจึงขอควำมร่ วมมือให้นกั เรี ยนทุกคนปฏิบตั ิตำมเกณฑ์
และข้อแนะนำต่ำงๆของทำงโรงเรี ยนอย่ำงสม่ำเสมอ

5.

ระบบทุนการศึกษา
ทุนกำรศึกษำในแต่ละปี ช่วงเวลำในกำรเปิ ดรับสมัครจะแตกต่ำงกันออกไป หำกมีขอ้ มูลทุนกำรศึกษำเข้ำมำ จะ
มีกำรติดประกำศ หรื อกำรประกำศแจ้งในชั้นเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ทรำบ
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6.

ระบบประกันนักเรียน
การประกันนี้ ต่างกับการประกันสุ ขภาพ
โดยเป็ นการประกันเพื่อชดเชยค่าเสี ยหายในกรณี ที่นกั เรี ยนเกิดอุบตั ิเหตุทาให้บุคคลอื่นบาดเจ็บหรื อทาให้ทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นเสี ยหาย กรณี เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนโปรดติดต่อมายังสำนักงำนโรงเรี ยนทันที
ประกันนี้มีผลกับนักเรี ยนทุกคนของโรงเรี ยน เมื่อเกิดกรณี ได้รับบาดเจ็บหรื อเกิดความเสี ยหาย (เรี ยกร้องค่าเสี ย
หาย) เกิดขึ้นจะมีการชดใช้โดยเงินประกันเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ กรุ ณาติดต่อมายังสำนักงำนของทำงโรงเรี ยนโดยด่วน
รายละเอียดการชดใช้ค่าเสี ยหาย
เงินทดแทนเมื่อเข้ำรับกำรรักษำ (วงเงินสูงสุดในกำรจ่ำยแต่ละครั้ง)
เงินทดแทนเมื่อ เสี ยชีวติ หรื อมีผลข้ำงเคียงจำกอุบตั ิเหตุ (สูงสุด)
เงินประกันในกำรชดเชยค่ำเสี ยหำย (ต่ออุบตั ิเหตุ 1 ครั้ง)

จานวนเงินประกันชดเชย
1,000,000 เยน
1,000,000 เยน
50,000,000 เยน

ข้อควรระวัง
①ประกันสุขภาพและประกันสังคมเป็ นประกันที่แยกต่างหาก ถึงแม้จะมีระบบเงินชดเชยแก่นก
ั เรี ยนโรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปุ่นเมื่อ
เกิดภัยพิบตั ิก็ตาม ก็ยงั จาเป็ นที่จะต้องมีประกันสุขภาพหรื อประกันสังคม
②เมื่อเกิดความเสี ยหาย หรื อ อุบตั ิเหตุ ห้ามเจรจาตกลงยอมความกันเองโดยเด็ดขาด กรุ ณาติดต่อตารวจและโรงเรี ยนโดยทันที
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7. การมีคาบเรียนในตอนที่มี [ลมพายุ] จากไต้ ฝุ่น และเกิดแผ่นดินไหว
7-1. การมีคาบเรียนในตอนทีม่ ี [ลมพายุ] จากไต้ ฝุ่น
กรณี ที่มีคำ เตือน「ลมพำยุ」จำกกรมอุตุนิยมวิทยำในโตเกียว 23 เขต (ไม่วำ่ จะเป็ น 23 เขตด้ำนตะวันออก หรื อ
ด้ำนตะวันตกก็ตำม) เนื่องจำกพำยุไต้ฝนเข้
ุ่ ำใกล้โตเกียว ทำงโรงเรี ยนจะปฎิบตั ิกำรดังต่อไปนี้ กรุ ณำเช็คตำมหน้ำเว็บ
ของกรมอุตุนิยมวิทยำหรื อคำประกำศจำกโทรทัศน์ในเช้ำวันนั้นด้วย
กรณี ทียงั มีคำเตือน「ลมพำยุ」อยูใ่ นช่วง 7 โมงเช้ำ
⇒
ปิ ดเรี ยนช่วงเช้ำ
กรณี ทียงั มีคำเตือน「ลมพำยุ」อยูใ่ นช่วง 10 โมงเช้ำ
⇒
ปิ ดเรี ยนช่วงเช้ำและบ่ำย
สำหรับคนที่ไม่ได้อำศัยอยูใ่ นบริ เวณโตเกียว 23 เขต ถึงแม้วำ่ จะไม่มีประกำศ คำเตือน「ลมพำยุ」ในท้องถิ่นนั้นก็ตำม
ไม่จำเป็ นต้องฝื นมำโรงเรี ยน โปรดทำตำมข้อปฎิบตั ิที่โรงเรี ยนกำหนดไว้
[วิธีเช็คตำมหน้ำเว็บของกรมอุตุนิยมวิทยำ]
1. Click ที่ 「気象警報・注意報」 ในหน้ำเว็บของกรมอุตุนิยมวิทยำ

Click here！

2. Click บริ เวณโตเกียว

Click บริเวณโตเกียว ！
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3. ในกรณี ที่มีเครื่ องหมำย ● ที่ช่อง「暴風警報」ของโตเกียว 23 เขต เป็ นกำรแสดงให้เห็นว่ำมีกำรประกำศเตือน
[ลมพำยุ] อยู่

*สำหรับคนที่ไม่ได้อำศัยอยูใ่ นบริ เวณโตเกียว 23 เขต ถึงแม้วำ่ จะไม่มีประกำศ คำเตือน [ลมพำยุ] ในท้องถิ่นนั้นก็ตำม
ไม่จำเป็ นต้องฝื นมำโรงเรี ยน โปรดทำตำมข้อปฎิบตั ิที่โรงเรี ยนกำหนดไว้
7-2. การมีคาบเรียนในตอนทีเ่ กิดแผ่ นดินไหว
ในกรณี ที่เกิดแผ่นดินไหวในโตเกียว 23 เขต ที่มีแรงสั่นสะเทือนมำกกว่ำระดับ 5 (ระดับ 5 แบบอ่อน หรื อระดับ 5
แบบรุ นแรง) ในช่วงตั้งแต่เวลำ 17:00 ของวันก่อนมีเรี ยนจนถึงเวลำก่อนเริ่ มเรี ยนในวันถัดมำ จะมีกำรยกเลิกกำรเรี ยน
กำรสอนช่วงเช้ำและบ่ำยของวันนั้น กรุ ณำเช็คตำมหน้ำเว็บของกรมอุตุนิยมวิทยำ
(http://www.jma.go.jp/jma/index.html) หรื อคำประกำศจำกโทรทัศน์ในเช้ำวันนั้น
นอกจำกนี้ อำจจะมีกำรปิ ดเรี ยนเพิม่ เติมโดยเป็ นกำรตัดสิ นจำกอำจำรย์ใหญ่ ตำมสภำพควำมเสี ยหำย และกำรจรำจรที่
เป็ นอัมพำต เป็ นต้น
*ระดับแรงสั่นสะเทือนของญี่ปุ่นกรุ ณำอ้ำงอิงจำกหน้ำถัดไปนี้
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ระดับแรงสั่ นสะเทือนแผ่ นดินไหวของญีป่ ุ่ น
ที่ญี่ปุ่นจะแสดงระดับแรงสั่นสะเทือนออกเป็ น 10 ขั้น โดยมีต้ งั แต่ระดับ 0 ถึง 7 ที่ได้มีกำรสังเกตกำรณ์ภำยในประเทศ
4,300 ตำแหน่ง (ปี 2012)
ระดับ

ระดับการสั่ น

0

คนจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน แต่เครื่ องมือวัดจะมีกำรบันทึกไว้

1

หำกอยูภ่ ำยในห้องเงียบๆ บำงคนจะรู ้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเบำๆ

2

หำกอยูภ่ ำยในห้องเงียบๆ คนส่ วนใหญ่จะรู ้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
คนที่กำลังหลับอยูอ่ ำจจะรู ้สึกได้จนตื่นขึ้นมำ

3

หำกอยูภ่ ำยในห้อง คนส่ วนใหญ่จะรู ้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
คนที่กำลังเดินอยู่ อำจจะมีบำงคนที่รู้สึก ส่ วนคนที่หลับอยูน่ ้ นั โดยส่ วนมำกจะรู ้สึกได้
จนตื่นขึ้นมำ

4
ระดับ 5
แบบอ่อน

คนส่ วนใหญ่ตื่นตกใจ คนที่กำลังเดินอยูส่ ่ วนใหญ่จะรู ้สึกได้ถึงแรงสัน่ สะเทือน
ส่ วนคนที่หลับอยูน่ ้ นั โดยส่ วนมำกกจะรู้สึกได้จนตื่นขึ้นมำ
คนส่ วนใหญ่หวำดกลัว และรู ้สึกถึงควำมอันตรำย หนังสื อหรื อถ้วยชำมที่อยูบ่ นชั้น
อำจจะตกลงมำ สิ่ งของที่ไม่มนั่ คงจะล้ม และเฟอร์ นิเจอร์ ที่ไม่ได้มีกำรยึดจะเคลื่อนที่

ระดับ 5 หำกไม่จบั สิ่ งของจะเดินทรงตัวลำบำก เฟอร์ นิเจอร์ ที่หนักๆ อำจจะล้มลงได้
แบบรุ นแรง รั้วกำแพงที่ไม่แข็งแรงอำจจะพังทลำยลงได้
ระดับ 6
แบบอ่อน

ยืนทรงตัวลำบำก

ระดับ 6 ไม่สำมำรถยืนทรงตัวได้ หำกไม่คลำนจะไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได้ มึนหัวจำก
แบบรุ นแรง แรงสัน่ สะเทือน
ตัวลอยจำกพื้นจำกแรงสัน่ สะเทือนโดยไม่สำมำรถทำให้เรำเคลื่อนที่ได้
7

ไม่สำมำรถยืนทรงตัวได้ หำกไม่คลำนจะไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได้ มึนหัวจำก
แรงสั่นสะเทือน
ตัวลอยจำกพื้นจำกแรงสั่นสะเทือนโดยไม่สำมำรถทำให้เรำเคลื่อนที่ได้
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8.

โรคติดต่ อ
ในกรณี เป็ นโรคที่สามารถติดต่อได้ ต้องนาใบรับรองการหยุดเรี ยน 登校許可書 ที่ออกโดยแพทย์มาแสดง
จึงจะสามารถหยุดเรี ยนได้ (ใบรับรองการหยุดเรี ยน 登校許可書 อยูใ่ นหน้าที่ 29 )
ให้ถ่ายเอกสารแล้วนาไปยืน่ แก่แพทย์ของโรงพยาบาล เพื่อทาการกรอกข้อมูลรับรอง
โรคติดต่อที่มีความจาเป็ นต้องหยุดเรี ยนตามที่กฎหมายของญี่ปุ่นกาหนด มีดงั ต่อไปนี้
1. โรคไข้หวัดใหญ่ (หลังจากมีอำกำร 5 วัน และไข้ลดลงแล้ว 2 วัน จึงสามารถมาเรี ยนได้)
2. โรคไอกรน (หลังจำกไม่มีอำกำรไอและเข้ำรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์แล้วเป็ นเวลำ 5 วันจึงจะสำมำรถ
กลับมำเรี ยนได้)
3. โรคหัด (หลังจากไข้ลดแล้ว 3 วัน จึงสามารถมาเรี ยนได้)
4. โรคคางทูม (หลังมีอำกำรบวม 5 วัน รวมทั้งอำกำรทัว่ ไปดีข้ ึนแล้วจึงจะสำมำรถกลับมำเรี ยนได้)
5. โรคหัดเยอรมัน (หลังจากไม่มีผนื่ ขึ้นแล้ว จึงสามารถมาเรี ยนได้)
6. โรคอีสุกอีใส (หลังจากแผลแห้งแล้วทั้งหมด จึงจะสามารถกลับมาเรี ยนได้)
7. โรคไวรัสตำอักเสบ (หลังจำกไม่แสดงอำกำรและผ่ำนไปแล้ว2วัน จึงจะสำมำรถกลับมำเรี ยนได้)
8. วัณโรค เยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบ และเยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบจำกกำรติดเชื้ อแบคทีเรี ย (ตำมคำสั่งแพทย์)
9. โรคอื่นๆ

9. อืน่ ๆ
 การเปลี่ยน-ย้ายที่อยู่
กรณี เปลี่ยน-ย้ายที่อยูห่ ลังจากวันที่มาถึงญี่ปุ่นแล้วนั้นมีควำมจำเป็ นต้องติดต่อดำเนินเรื่ องแก้ไขและทำบัตร
ประจำตัวผูพ้ ำนัก บัตรประกันสุ ขภำพ และบัตรประจำตัวนักเรี ยนใหม่
นอกเหนือจากนั้น กรณี เช่น เปลี่ยนแปลงสถำนที่ทำ งำนพิเศษ หรื อเปลี่ยนที่อยู่ เบอร์ ติดต่อในประเทศไทยใหม่ กรุ ณำ
แจ้งทำงสำนักงำนของโรงเรี ยนด้วย
 PC Corner (Asia Bunka Kaikan/ABK COLLEGE)
PC Corner อยูท่ ี่ขำ้ งๆสำนักงำน สถำบันสอนภำษำญี่ปุ่น ABK และ ABK COLLEGE
ผูท้ ี่เรี ยนที่โรงเรี ยน ABK และ ผูท้ ี่อาศัยอยูท่ ี่หอพัก ABK สามารถใช้ได้โดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย
เปิ ดบริ การเวลา 12:00-17:00 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ ช่วงที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่อยู่
ห้ามทานอำหำร ดื่มน้ ำ และพูดคุยเสี ยงดังใน PC Corner
คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องต่อกับเครื่ องprinter ถ้ำต้องกำรสแกน ให้ติดต่อขอเครื่ องสแกนได้ที่สำนักงำนโรงเรี ยน
พิมพ์ ขำว-ดำ 10เยน สี 50เยน
 บอร์ดประกาศ
โปรดสังเกตดูบอร์ ด ทุกวัน เพราะโรงเรี ยนจะใช้บอร์ดนั้น เวลาประกำศเรี ยกให้นกั เรี ยนมาที่สานักงาน
และแจ้งข้อมูลที่มีประโยชน์ให้นกั เรี ยนทุกคนทราบ เช่น เรื่ องทุนการศึกษา,
การเข้าศึกษาตามการแนะนาจากโรงเรี ยน ABK และกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
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 หมายเลขประจาตัวนักเรี ยน
ทางโรงเรี ยนต้องควบคุมข้อมูลของนักเรี ยนทุกคนแต่ละคนโดยอ้างอิงหมายเลขประจาตัวนักเรี ยน
กรุ ณาแจ้งหมายเลขประจาตัวนักเรี ยนให้ทางสานักงานโรงเรี ยนทราบด้วยในเวลาติดต่อเรื่ องการออกใบรับรองต่างๆ
การชาระค่าเล่าเรี ยน และการแจ้งอัตราการเข้าเรี ยน
 ห้องเรี ยน
- เมื่ออยูใ่ นช่วงเวลาเรี ยน กรุ ณาปิ ดโทรศัพท์มือถือ
- เมื่อออกจากห้องเรี ยนเป็ นคนสุ ดท้าย ขอความร่ วมมือปิ ดไฟในห้องเรี ยนด้วย
- เวลาพัก สิ่ งของที่มีค่าและที่สาคัญต้องนาติดตัวไปด้วยเสมอ
- ห้ามทิ้งขยะในห้องเรี ยนหรื อในโต๊ะ กรุ ณำทิ้งขยะในสถำนที่ที่กำหนดไว้
- ห้ามสู บบุหรี่ ในห้องเรี ยน กรุ ณาสู บในสถานที่มีที่เขี่ยบุหรี่
- ตามปกติ เวลาหลังเลิกเรี ยนและวันหยุด ไม่สามารถใช้หอ้ งเรี ยนได้
 การใช้หอ้ งน้ า
ต้องกดน้ าล้างให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้กระดาษชาระให้ทิ้งในชักโครก ผ้าอนามัยให้ทิง้ ในถังขยะ
 การลาออก (กลางคัน) ในขณะที่ยงั ไม่จบการศึกษา
ในกรณี ที่ตอ้ งออกจำกโรงเรี ยน ไม่สามารถเรี ยนต่อจนจบการศึกษาได้ ถ้ำเป็ นไปได้กรุ ณาปรึ กษา หรื อ
แจ้งสานักงานโรงเรี ยนในทันที
กรณี ที่ลำออกตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สิ่ งที่จะต้องทาคือ
-ยืน่ ใบลาออก (แบบฟอร์มของโรงเรี ยนABK)
-คืนบัตรนักเรี ยน
-กรอกแบบฟอร์ มการส่ งเอกสาร พร้อมชาระค่าส่ งเอกสาร เช่น ใบรับรองการจบการศึกษา เป็ นต้น
(ประมาณ 1, 500 เยน)
-ใบแจ้งเกี่ยวกับสถำนที่เรี ยน(แบบฟอร์มของกองตรวจคนเข้ำเมือง)
-อื่น ๆ (ถ้ามี)
 โฮมเพจ นักเรี ยนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนโดยตรงจำกโฮมเพจของโรงเรี ยนได้
สถำบันสอนภำษำญี่ปุ่น ABK www.abk.or.jp
ABK COLLEGE
www.abk.ac.jp
 รับคาปรึกษา
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ทุกคนยินดีรับคาปรึ กษาจากนักเรี ยน หากพบปัญหาใดๆ ในเรื่ องการเรี ยน, การใช้ชีวิตประจำวัน
ฯลฯ สามารถขอคาปรึ กษาหรื อแจ้งให้เจ้าหน้าที่และอาจารย์ทราบ เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อเพื่อความสบายใจ
สถาบันสอนภาษาญีป่ ุ่ น ABK เวลำทำกำร 9.00-17.00 ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3946-2171 E-MAIL: nihongo@abk.or.jp
ABK COLLEGE
เวลำทำกำร 9.00-17.00 ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 03-6912-0756 E-MAIL: info@abk.ac.jp
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登校許可書
殿

クラス
氏

名

上記の者は、下記の〇印の学校伝染病が軽快しかつ学校保健法の基準により、

伝染予防

上支障がないと認めたので登校を許可します。
記
１
２
３
４
５

．
．
．
．
．

麻疹
（
風疹
（
水痘
（
流行性耳下腺炎（
百日咳
（

解熱した後３ 日を経過するまで）
発疹が消失するまで）
すべての発疹が痂皮化するまで）
耳下腺の腫脹が消失するまで）
特有の咳が消失するまで）

６ ． インフルエンザ（ 解熱した後２ 日を経過するまで）
７ ． 伝染性眼疾患 （ 学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認め
るまで）
８ ． その他
（
）

登校してはいけない期間

月

日

～

月
年

住

日
月

日

所

ＴＥＬ
医師氏名
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㊞

ぼうさい

ABK防災マップ ABK disaster prevention map
さいがい

じ しん

じゅぎょう じ か ん な い

ば あい

≪地震などの災害が授 業 時間内だった場合≫ In case of classhour
ぶんきょう

かく

しゅうごう

て んこ

① 文 京 グリーンコートに各クラスごとに集 合 し、点呼
Congregate each class at Bunkyo green court and make a muster
か

ご まちしょうがっこうなん ひ な ん じ ょ

ひ なん

② 駕籠町 小 学 校 （避難所）に避難 Go to a place of refuge (Kagomachi elementary
school)
しょくりょうちょうたつ

ひつよう

だいきゅうちゅうがっこう

ひなんじょ

い どう

③ 食 糧 調 達 が必要になったら、第 九 中 学 校 （避難所）に移動
If we need foods, change to another place of refuge (Daikyu junior high school)
かくひなんじょ

とき

じ ち た い

か さ い とう

ひ な ん かんこく

で

ば あい

りく ぎ えん

ひ なんば しょ

④ 各避難所にいる時に、自治体から火災等による避難勧告が出た場合、六義園（避難場所）
い どう

に移動 In case that Bunkyo ward advices to go out from a place of refuge because of
fire or something else, we go to Rikugien (refuge area).
じ しん

さいがい

じゅぎょう じ か ん が い

ば あい

≪地震などの災害が授 業 時間外だった場合≫ In case of after school
じょうき

い こう

つづ

上記の①はなしで、②以降へ続く。From ② same as above
やまのてせん こまごめえき

こまごめえきまえみなみ

駒込駅前 南

JR山手線駒込駅
こまごめばし

駒込橋
りく ぎ えん

ひ なんば しょ

六義園（避難場所）
Rikugien
ひなんじょ

かさい

避難所が火災などで
ひなんかんこく

で

ばあい

避難 勧 告 が出た場合

白 はく
山 さん
通 どお
りり
せんごくいっちょうめ

千石一丁目

本 ほん
郷 ごう
通 どお
り

かみふじまえ

上富士前

しのばずどお

不忍通り
ぶんきょう

文 京 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ
か ご まちしょうがっこう

駕籠 町 小 学 校
Kagomachi

Elemenary school
ひ なんじょ

Bunkyo Green Court
て んこば しょ

(ABK点呼場所)

ふ

じ じんじゃいりぐち

富士神社入口

ABK

（避 難 所 ）

ぶんきょうきゅうちゅういりぐち

文 京 九 中 入口

だいきゅうちゅうがっこう

第 九中学校
Daikyu Junior
High shcool
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ひなんじょ

（避難所）

