
ศูนยม์นิามเิลานจส์วัสดค่ีะ
ศูนยม์ินามิเลานจย์นิดช่ีวยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ทุกท่าน ตามด้านล่างนี้

① ให้ค าปรึกษาการใช้ชีวติและข้อมูลทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ชาวต่างชาติ
ตวัอยา่ง) อยากทราบวิธีการทิง้ขยะ

อยากทราบสถานท่ีเรยีนภาษาญ่ีปุ่ น
เน่ืองจากป่วยเป็นไขห้วดั อยากทราบเก่ียวกบัโรงพยาบาลท่ีพดูภาษาไทยได้

② จัดส่งจิตอาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติ
ตวัอยา่ง) อยากช่วยเหลือเด็ก หรอืผูป้กครองท่ีมาญ่ีปุ่ น ซึ่งพวกเขามาจากประเทศบา้นเกิดและใชภ้าษาแมใ่นการส่ือสาร

อยากช่วยใหเ้ด็กญ่ีปุ่ นไดส้มัผสักบัวฒันธรรมตา่งประเทศ
③ ให้ค าปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย การพ านัก และการศึกษาโดยมล่ีามพร้อมแปล
(จองปรกึษาโทร. 045-232-9544 หรือ 045-242-0888)

＜ปรกึษาเรือ่งกฎหมาย＞ ทกุวนัพฤหสับดีท่ี 2 ของเดือน เวลา 13.30 / 14.30
ปัญหาต่าง ๆ  เช่น การหยา่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งงานระหวา่งประเทศ สิทธิ์ความ    เป็น
พ่อแมใ่นการเลีย้งดบูตุร การสืบทอดมรดก อบุตัิเหตบุนทอ้งถนน เป็นตน้

＜ปรกึษาเรือ่งการพ านกัและอ่ืน ๆ  ＞ ทกุวนัพฤหสับดีท่ี 3 ของเดือน เวลา 13.30 / 14.30
การท าเอกสาร/การเปล่ียนแปลง/การขยายระยะเวลาของสถานภาพการพ านกั 
วีซ่าการเยี่ยมญาติ การด าเนินการจดัตัง้บรษัิท เป็นตน้

＜ปรกึษาเรือ่งการศกึษา＞ ทกุวนัพฤหสับดีท่ี 4ของเดือน เวลา 13.30 / 14.30
การใชชี้วิตในโรงเรยีนของบตุรหลาน เสน้ทางการศึกษาต่อ เป็นตน้

สวสัดีคะ่ ฉนัช่ืออะสะฮินะเป็นเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายประสานงาน ฉนัอยู่ท่ีโยโกฮามะและ
ชอบโยโกฮามะ ฉนัหวงัว่า จะไดเ้จอทกุ
คนท่ีมินามิเลานจ ์ขอฝากเนือ้ฝากตวัดว้ย
นะคะ

สวสัดีครบั ผมช่ือไช จ่ือเท่าเป็นพนักงาน
ภาษาจีน ผมมาญ่ีปุ่ นตอนอยูช่ัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉะนัน้ ผมจึงอยากจะใช้
ประสบการณท่ี์อาศยัอยูญ่ี่ปุ่ น ณ ตอนนีใ้ห้
เป็นประโยชน ์เพ่ือช่วยเหลือผูค้น ยงัไงขอ
ฝากเนือ้ฝากตวัดว้ยนะครบั

ท่ีมินามิเลานจย์งัมีการประชาสมัพนัธข์อ้มลูท่ี
เป็นประโยชนแ์ก่ชาวตา่งชาติ

มินามิชิมินคะทสึโด-ทะบุงกะเคียวเซเลานจ ์(มินามิเลานจ)์
ตัง้อยู่ที ่Urafune Complex Welfare Facility ชัน้ 10
เลขที ่3-46 Urafune-cho, Minami-ku, Yokohama รหสัไปรษณีย ์232-0024

รบัปรกึษา : วนัจนัทรถ์ึงวนัอาทติย ์เวลา 9.00 -17.00 น.
(วนัหยดุของศนูยฯ์ : ทกุวนัจนัทรท่ี์ 3 ของเดือน และหยดุช่วงวนัปีใหม)่
เบอรโ์ทรศพัท ์： (ภาษาญ่ีปุ่ น) 045-232-9544

(ภาษาต่างประเทศ) 045-242-0888

URL ของมินามิเลานจ์
https://tabunka.min
amilounge.com

【ภาษาและวนัท่ีใหบ้รกิาร】
ตามแผนท่ีมินามิเลานจอ์ยู่ตรงนี ้

ส าหรบักลุม่กิจกรรมพลเมือง หากลงทะเบียนไวแ้ลว้จะสามารถใชบ้รกิารหอ้งตา่ง ๆ  ในมินามิเลานจ์
ได ้นอกจากนี ้ยงัมีระบบการลงทะเบียน “ครูประจ าทอ้งถ่ิน” ซึง่เป็นการใชป้ระโยชนจ์าก
ความสามารถในสิ่งที่ตนเองถนดั (หากสนใจสามารถปรกึษาไดศ้นูยมิ์นามิเลานจ)์

วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร์ อาทติย์

ภาษา ภาษาจีน ภาษาจีน
ภาษาจีน

ภาษาองักฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย

ภาษาจีน
ภาษาตากาล๊อก ภาษาจีน ภาษาจีน

*มินามิเลานจเ์ป็นศนูยท่ี์ไดร้บัการมอบหมายจากทางอ าเภอมินามิ โดยการบริหารของ YOKE
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การจัดบริการข้อมูลส าหรับคุณแม่และคุณพอ่ชาวต่างชาต!ิ

จดัขึน้เมื่อวนัพธุที่ 25 พฤษภาคม 2565 ในครัง้นีเ้ราไดอ้ธิบายวิธีเตรยีมรบัภยัพิบตัิและวิธีจดัการกบัภัยพิบตัิส  าหรบัครอบครวัที่มีทารก
และเด็ก หลงัจากนัน้ไดม้ีการจดักิจกรรมอา่นหนงัสอืจากภาพ และเด็ก ๆ ยงัไดส้นกุกบัการเลน่ลกูโป่งกระดาษกบัพอ่-แม ่ซึง่ถือเป็น
ช่วงเวลาที่เป่ียมไปดว้ยความสขุที่อยูท่า่มกลางบรรยากาศที่อบอุน่ของครอบครวั

ผมคดิว่าควรท่ีจะค านงึใหม้ากกว่านีถ้ึง
การฝึกซอ้มเก่ียวกบัมาตรการความ

ปลอดภยัเพ่ือปกปอ้งลกู 
(ชาวจีน คณุ T) 

ไม่เพียงแตจ่ะไดก้ารรบัความรูก้าร
ปอ้งกนัภยัพิบตัเิทา่นัน้ ฉนัดีใจมากที่

เพ่ือนของฉนัก็ยงัท าได้
(ชาวฟิลปิปินส ์คณุ H)

ในวนัท่ีอากาศรอ้นอบอา้ว หากใสห่นา้กากอนามยัอาจจะท าใหเ้กิดโรคฮีทสโตรกได ้ดงันัน้ หากอยูก่ลางแจง้ควรเวน้ระยะหา่งกนั 2 เมตร
ขึน้ไป แลว้ถอดหนา้กากอนามยัออก นอกจากนี ้หากตอ้งใสห่นา้กากอนามยัใหห้ลกีเลีย่งการออกก าลงักายที่ตอ้งใช้แรงมาก และควรดื่ม
น า้บอ่ย ๆ  อีกทัง้ควรระวงัเป็นพิเศษในวนัท่ีอากาศรอ้นมาก ซึง่จะมีความเสีย่งสงูที่จะเป็นโรคลมแดดไดค้ะ่

จุดส าคัญในการป้องกันโรคฮีทสโตรก
1. ควรดื่มน า้ใหเ้ยอะ ๆ
2. สวมใส่เสือ้ผ้าทีร่ะบายความร้อนได้ดี
3. หลีกเล่ียงการอยู่บริเวณทีร้่อนจัด
4. ดูแลสุขภาพใหแ้ข็งแรงอยู่เสมอ

ข้อมูลรายละเอยีดของโรคฮทืสโตรก：
กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดิการ เอกสารใบปลิว “การปอ้งกนัโรคฮีทสโตรก” (แนะน าภาษาอื่น ๆ ) ⇒

โครงการจติอาสาทีเ่กีย่วข้องกับเยาวชนชาวต่างชาต ิปี 2022

โครงการอาสาสมคัรในปีนี ้ทกุคนจะไดร้ว่มเปิดประสบการณใ์นการเป็นอาสาสมคัรที่สโมสรเด็กหลงัเลกิเรยีนในชัน้ระดบัประถมศกึษาใน
ทอ้งถ่ิน โดยทางเราไดจ้ดัท าแพลนใหเ้ด็ก ๆ  ไดร้ว่มสนกุสนานกนัในฐานะจิตอาสาที่ท  าคณุประโยชนใ์นช่วงวนัหยดุฤดรูอ้นนี ้มารว่มเป็น
จิตอาสาในวนัหยดุฤดรูอ้นกนัไหมคะ?
【ส าหรับ】เด็กมัธยมปลายชาวต่างชาติ 10 คน
【ก าหนดการ】จัดทัง้หมด 5 ครัง้ ในวันที ่23 ก.ค. และวันที ่2, 10 , 16, 24 ส.ค.

※อาจมีการเปล่ียนแปลงหมายก าหนดการ
【ติดต่อสอบถามและสมคัรได้ท่ี】 มินามิเลาจน์

Email: minami-kouza@yoke.or.jp

TEL：045-232-9544 หรอืดสูแกนควิอารโ์คด้ไดจ้ากที่นี่

มาป้องกันการเกดิโรคฮทีสโตรกกันค่ะ

การเล่นลกูโป่งกระดาษ

ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ

รูปกิจกรรมอาสาสมคัรในปี 2021

ออกก าลัง
กายในระดับ
ทีเ่หมาะสม

ระบายอากาศ พร้อมเปิด
แอรเ์พือ่คลายความร้อน

สวมใส่เสือ้ผ้าทีเ่ยน็สบาย

ดื่มน า้ให้เยอะ ๆ  และพักผ่อน

การอ่านหนงัสือจากภาพ

ไทย

mailto:minami-kouza@yoke.or.jp

