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ศูนย์มนิ ามิเลานจ์สวัสดีค่ะ
ศูนย์มินามิเลานจ์ยนิ ดีช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ทุกท่าน ตามด้านล่างนี้
① ให้คาปรึกษาการใช้ชีวติ และข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ชาวต่างชาติ
ตัวอย่าง) อยากทราบวิธีการทิง้ ขยะ
อยากทราบสถานที่เรียนภาษาญี่ปนุ่
เนื่องจากป่ วยเป็ นไข้หวัด อยากทราบเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่พดู ภาษาไทยได้
② จัดส่งจิตอาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติ
ตัวอย่าง) อยากช่วยเหลือเด็ก หรือผูป้ กครองที่มาญี่ปนุ่ ซึ่งพวกเขามาจากประเทศบ้านเกิดและใช้ภาษาแม่ในการสื่ อสาร
อยากช่วยให้เด็กญี่ปนุ่ ได้สมั ผัสกับวัฒนธรรมต่างประเทศ
③ ให้คาปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย การพานัก และการศึกษาโดยมีล่ามพร้อมแปล
(จองปรึกษาโทร. 045-232-9544 หรือ 045-242-0888)
＜ปรึกษาเรือ่ งกฎหมาย＞

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30 / 14.30
ปั ญหาต่าง ๆ เช่น การหย่าที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานระหว่างประเทศ สิทธิ์ความ เป็ น
พ่อแม่ในการเลีย้ งดูบตุ ร การสืบทอดมรดก อุบตั ิเหตุบนท้องถนน เป็ นต้น
＜ปรึกษาเรือ่ งการพานักและอื่น ๆ ＞ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 / 14.30
การทาเอกสาร/การเปลี่ยนแปลง/การขยายระยะเวลาของสถานภาพการพานัก
วีซ่าการเยี่ยมญาติ การดาเนินการจัดตัง้ บริษัท เป็ นต้น
＜ปรึกษาเรือ่ งการศึกษา＞

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4ของเดือน เวลา 13.30 / 14.30
การใช้ชีวิตในโรงเรียนของบุตรหลาน เส้นทางการศึกษาต่อ เป็ นต้น

สวัสดีคะ่ ฉันชื่ออะสะฮินะเป็ นเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายประสานงาน ฉันอยู่ท่โี ยโกฮามะและ
ชอบโยโกฮามะ ฉันหวังว่า จะได้เจอทุก
คนที่มินามิเลานจ์ ขอฝากเนือ้ ฝากตัวด้วย
นะคะ

สาหรับกลุม่ กิจกรรมพลเมือง หากลงทะเบียนไว้แล้วจะสามารถใช้บริการห้องต่าง ๆ ในมินามิเลานจ์
ได้ นอกจากนี ้ ยังมีระบบการลงทะเบียน “ครูประจาท้องถิ่น” ซึง่ เป็ นการใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถในสิ่งที่ตนเองถนัด (หากสนใจสามารถปรึกษาได้ศนู ย์มินามิเลานจ์)

สวัสดีครับ ผมชื่อไช จื่อเท่าเป็ นพนักงาน
ภาษาจีน ผมมาญี่ปนุ่ ตอนอยูช่ นั้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ฉะนัน้ ผมจึงอยากจะใช้
ประสบการณ์ที่อาศัยอยูญ
่ ี่ปนุ่ ณ ตอนนีใ้ ห้
เป็ นประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผูค้ น ยังไงขอ
ฝากเนือ้ ฝากตัวด้วยนะครับ

ที่มินามิเลานจ์ยงั มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์แก่ชาวต่างชาติ

มินามิชิมินคะทสึโด-ทะบุงกะเคียวเซเลานจ์ (มินามิเลานจ์)
ตัง้ อยู่ที่ Urafune Complex Welfare Facility ชัน้ 10
เลขที่ 3-46 Urafune-cho, Minami-ku, Yokohama รหัสไปรษณีย ์ 232-0024
รับปรึกษา : วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 -17.00 น.
(วันหยุดของศูนย์ฯ : ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน และหยุดช่วงวันปี ใหม่)
เบอร์โทรศัพท์ ： (ภาษาญี่ปนุ่ ) 045-232-9544
(ภาษาต่างประเทศ) 045-242-0888
【ภาษาและวันที่ให้บริการ】
วัน
จันทร์

ภาษา

ภาษาจีน

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

อังคาร
ภาษาจีน

พุธ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ

*มินามิเลานจ์เป็ นศูนย์ที่ได้รบั การมอบหมายจากทางอาเภอมินามิ โดยการบริหารของ YOKE

พฤหัสบดี
ภาษาจีน
ภาษาไทย

ศุกร์
ภาษาจีน
ภาษาตากาล๊อก

เสาร์

อาทิตย์

ภาษาจีน

ภาษาจีน
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มาป้ องกันการเกิดโรคฮีทสโตรกกันค่ะ
ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว หากใส่หน้ากากอนามัยอาจจะทาให้เกิดโรคฮีทสโตรกได้ ดังนัน้ หากอยูก่ ลางแจ้งควรเว้น ระยะห่างกัน 2 เมตร
ขึน้ ไป แล้วถอดหน้ากากอนามัยออก นอกจากนี ้ หากต้องใส่หน้ากากอนามัยให้หลีกเลีย่ งการออกกาลังกายที่ตอ้ งใช้แรงมาก และควรดื่ม
นา้ บ่อย ๆ อีกทัง้ ควรระวังเป็ นพิเศษในวันที่อากาศร้อนมาก ซึง่ จะมีความเสีย่ งสูงที่จะเป็ นโรคลมแดดได้คะ่
ระบายอากาศ พร้อมเปิ ด
แอร์เพือ่ คลายความร้อน

สวมใส่เสือ้ ผ้าทีเ่ ย็นสบาย

จุดสาคัญในการป้ องกันโรคฮีทสโตรก
1. ควรดื่มนา้ ให้เยอะ ๆ
2. สวมใส่เสือ้ ผ้าทีร่ ะบายความร้อนได้ดี
3. หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณทีร่ ้อนจัด
4. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ออกกาลัง
กายในระดับ
ทีเ่ หมาะสม

ดื่มนา้ ให้เยอะ ๆ และพักผ่อน

ข้อมูลรายละเอียดของโรคฮืทสโตรก：
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เอกสารใบปลิว “การป้องกันโรคฮีทสโตรก” (แนะนาภาษาอื่น ๆ ) ⇒

ภาษาญี่ปนุ่

ภาษาอังกฤษ

ไทย

การจัดบริการข้อมูลสาหรับคุณแม่และคุณพ่อชาวต่างชาติ!
จัดขึน้ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ในครัง้ นีเ้ ราได้อธิบายวิธีเตรียมรับภัยพิบตั ิและวิธีจดั การกับภัยพิบตั ิสาหรับครอบครัวที่มีทารก
และเด็ก หลังจากนัน้ ได้มีการจัดกิจกรรมอ่านหนังสือจากภาพ และเด็ก ๆ ยังได้สนุกกับการเล่นลูกโป่ งกระดาษกับพ่อ-แม่ ซึง่ ถือเป็ น
ช่วงเวลาที่เปี่ ยมไปด้วยความสุขที่อยูท่ า่ มกลางบรรยากาศที่อบอุน่ ของครอบครัว
ผมคิดว่าควรที่จะคานึงให้มากกว่านีถ้ ึง
การฝึ กซ้อมเกี่ยวกับมาตรการความ
ปลอดภัยเพื่อปกป้องลูก
(ชาวจีน คุณ T)
การเล่นลูกโป่ งกระดาษ

ไม่เพียงแต่จะได้การรับความรู ก้ าร
ป้องกันภัยพิบตั เิ ท่านัน้ ฉันดีใจมากที่
เพื่อนของฉันก็ยงั ทาได้
(ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ คุณ H)

การอ่านหนังสือจากภาพ

โครงการจิตอาสาทีเ่ กีย่ วข้องกับเยาวชนชาวต่างชาติ ปี 2022
โครงการอาสาสมัครในปี นี ้ ทุกคนจะได้รว่ มเปิ ดประสบการณ์ในการเป็ นอาสาสมัครที่สโมสรเด็กหลังเลิกเรียนในชัน้ ระดับประถมศึกษาใน
ท้องถิ่น โดยทางเราได้จดั ทาแพลนให้เด็ก ๆ ได้รว่ มสนุกสนานกันในฐานะจิตอาสาที่ทาคุณประโยชน์ในช่วงวันหยุดฤดูรอ้ นนี ้ มาร่วมเป็ น
จิตอาสาในวันหยุดฤดูรอ้ นกันไหมคะ?
【สาหรับ】เด็กมัธยมปลายชาวต่างชาติ 10 คน
【กาหนดการ】จัดทัง้ หมด 5 ครัง้ ในวันที่ 23 ก.ค. และวันที่ 2, 10 , 16, 24 ส.ค.
※อาจมีการเปลี่ยนแปลงหมายกาหนดการ
【ติ ดต่อสอบถามและสมัครได้ที่】 มิ นามิ เลาจน์
Email: minami-kouza@yoke.or.jp
TEL：045-232-9544 หรือดูสแกนคิวอาร์โค้ดได้จากที่น่ี

รู ปกิจกรรมอาสาสมัครในปี 2021

