
Workshop
Petsa: Nov.20 (Linggo)

(1) Subukan natin ang Indian Yoga 10:00～11:00

(2) Pag-isipan natin ang tungkol sa Intellectual Disabilities 10:30～11:30

(3) Enjoy natin Balance Ball Exercises 11:30～12:30 (500yen)

(4) Easy Rope Work 12:00～13:00

(5) Aloha・Healing Yoga 13:00～14:00

(6) Idesenyo ang sariling Tasa 13:30～14:30 (500yen)

(7) Sumayaw tayo ng Thai Classic Dance! 14:30～1５:30

(8) Paano mag-kuwento gamit ang Picture Card 15:00～16:00 

(9)＜Special Program＞

Erhu Performance by Liu Jin Yang     16:00～17:00

【Application】 Simula Oct.11 (Martes) (First-come- first-served basis)

【Apply to / Contact】

Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge

☎:045-232-9544 242-0888 (Foreign Language)

Maaari din kayong mag-apply sa pamamagitan ng Google Forms

※Dahil sa mga pangyayari sa COVID19, ang workshop ay posibling gawing online..

タガログ語版

Minna no “Wa!“ Festa 2022
Ang “Wa!” Festa ngayong taon ay planong magkaroon ng workshops at Japanese Speeches ng grupo, mga guro

at multicultural volunteers na nakarehistro sa Minami Lounge.  Magkakaroon din ng “Listening to Erhu (Chinese 

Instrument)” isang special na multikultural program. Halina magsaya tayo sa “Wa!” Festa ng sama-sama!

Japanese Speech
Movie streaming simula Dec.10

Ang mga estudyante ng 

Japanese Classes ay 

magsasalita ukol sa iba’t-ibang

paksa tungkol sa kanilang bansa, 

ang kanilang impresyon sa

pamumuhay sa Japan at iba pa. 

Labing-isang estudyante mula sa

4 na bansa ang lalahok dito.

Tayo ay 

Sumali!

Sa huling araw, ang mga estudyante
ay nagsalita tungkol sa volunteer 

event na ito at tungkol sa kanilang
mga pangarap.

Larong Shooting at Bowling ay 
popolar sa mga bata

Excited sa “Whack the Mole Game”

Volunteer Program para sa may Lahing Banyaga na mga kabataan ang isinagawa!

Isang Volunteer Program (5 araw na programa) ay isinagawa ngayong summer para sa may lahing banyaga na

mga estudyante ng high school. May 10 estudyante na sumali sa programa. Ang layunin ay magplano ng isang

event para sa mga bata na pumupunta sa Minami Yoshida Elementary Afterschool Kids Club. Ang mga estudyante

ay nahamon na magplano at mageskedyul ng event na umpisa sa wala. Ang mga estudyante ng high school ay 

naging masaya sa event at nais makadalo pa ng maraming ganitong mga aktibidades.
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Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge
(Minami Lounge)

Urafune Fukugo Fukushi Shisetsu 10F, 3-46 Urafune-cho

Minami-ku, Yokohama 232-0024

Consultation Desk : Mon.～Sun. 9:00～17:00

(Closed on ：Every 3rd Mondays・ Dec.29 to Jan.3) 

Tel. ： （Japanese） 045-232-9544

（Foreign Language）045-242-0888

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ情報紙 タガログ語版

Seminar para sa may kaugnayang pang-Multikulturang Volunteers

Naghahanap kami ng mga volunteers na nais ipakilala ang kanilang

banyagang kultura, mga laro, mga lenguahi sa mga paaralan ng 

Elementarya sa Minami Ward. Sa mga interesado, ipapaliwanag ang 

mga tips sa pag-volunteer. Mayroon din oras sa pagsasalita.

①Japanese Octobre 6 (Huwebes) 10:00～12:00

②Chinese Octobre 6 (Huwebes) 14:00～16:00

③English Octobre 7 (Biyernes)        15:00～17:00

【Place】 Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge

(Minami Lounge)

【Sino ang puwedeng mag-apply】
18 taon gulang o higit pa na “Naninirahan sa Yokohama” o

“Nagtatrabaho sa Yokohama” “Nag-aaral sa Yokohama”

(15 katao pinakamarami sa bawat seminar.)

【Paraan ng pag-apply: 2 paraan】
①Pag-apply sa pamamagitan ng telepono

②Mag-apply ng personal sa Minami Lounge

Tel :  (Japanese) 045-232-9544 
(Salitang Banyaga) 045-242-0888 

※Mga lenguahi; Japanese, Chinese at English

【Bayad sa pagsali】 LIBRI

【Mga kailangan】 Sukatin ang inyong body temperature, 

magsuot ng mask bago mag-attend ng seminar. Mangyaring
huwag sumama kung masama ang pakiramdam.

Deadline ng 
pag-apply ay 

Oct.4 (Martes)!

Hindi kailangan
ang galing sa

pagsasalita ng 
Japanese!

Multikultural Volunteer ①
Ms. Jia Wenying

Galing sa Dalian/China 

Ang Dalian ay 

isang lugar

malapit sa dagat

at kilala sa

seafood at prutas.

Galing sa Forum Minamiota
“Mga pangyayari na may kinalaman sa babaeng dayuhan edad 20～39 taong gulang ～Talk session at Report～”
Ang session ay tungkol sa mga babaeng sumama sa kanilang mga magulang na lumipat sa Yokohama noong sila
ay bata pa. Ang kanilang mga karanasan sa eskuwelahan, trabaho, relasyon sa pamilya at kaibigan, pagbubuntis/
panganganak, pagpapalaki ng bata at iba pang usapin ay tatalakayin.

Petsa: Oct.8th (Sabado) 14:00～16:00  Lugar: Forum Minamiota Megu Café Walang bayad

Apply sa website, telepono o by pagbisita 【TEL: 045-714-5911, WEB: https://www.women.city.yokohama.jp/m/event/18119/ 】

Ang session ay sa Japanese. 
Mayroon daycare ang 

reservation ay advance. Para sa
mga detalye Tignan ang website.

Minami Lounge URL
https://tabunka.min
amilounge.com

★Ang Minami Lounge ay pinatatakbo ng YOKE sa tulong ng Minami Ward Office

Direction Map

Nakilala ko ang Minami Lounge sa pamamagitan ng kaibigan. Si Ms.Jia ay 

nagbubulontaryo bilang interpreter, nag-translate, cooking teacher at iba pang 

aktibedades. Ngayong Hulyo, siya ay nagging “Chinese Short Teacher”. Masaya sya

dahil ang mga esutyante ng klase ay gustong matutu ng Chinese. Ang kanyang layunin

ay mabrush up ang kanyang mother tongue para maturuan sila ng detalyadong Chinese 

na magagamit sa kanilang pamimili. 

【Mga Lenguahi at Araw】

https://www.women.city.yokohama.jp/m/event/18119/

