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งานมินนะ โนะ “ว่ะ” เฟสต้า ปี 2022
งานว่ะเฟสต้าปี นีจ้ ะมีการจัดกิจกรรมโดยกลุม่ กิจกรรมพลเมือง ครูประจาท้องถิ่น และอาสาสมัครชาวต่างชาติจากมินามิเลานจ์ที่ รว่ มทาเวิรค์ ชอปและพูด
สุนทรพจน์ พร้อมทัง้ มีการแสดง Erhu Concert จากชาวจีน ซึง่ เป็ นโปรแกรมสุดพิเศษจากหลากหลายวัฒนธรรมให้ทกุ ท่านได้เพลิดเพลินกันค่ะ
รับสมัครผู้เข้าร่วม
จานวนมาก

งานเวิรค์ ชอป

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน
(1) เรียนโยคะอินเดียจากครูชาวอินเดีย เวลา 10.00-11.00 น.
(2) ผูพ้ ิการทางสติปัญญาเป็ นอย่างไร? เวลา 10.30-11.30 น.
(3) การออกกาลังกายอย่างสนุกด้วยลูกบอล เวลา11.30-12.30 (500 เยน)
(4) การสอนมัดเชือกอย่างง่าย เวลา 12.00-13.00 น.
(5) อโลฮ่า ฮีลลิ่งโยคะ เวลา 13.00-14.00 น.
ุ ชื่นชอบ เวลา 13.30-14.30 น. (500 เยน)
(6) ทาถ้วยด้วยลวดลายทีค่ ณ
มาลองร
านาฏศิ
ล
ป์
ไทยด้
วยกัน! เวลา 14.30-15.30 น.
(7)
่ กระดาษ เวลา 15.00-16.00 น.
(8) ละครหุน
（9） ”โปรแกรมพิเศษ” การแสดง Erhu Concert จากคุณหลิว ชิง โย่
เวลา 16.00-17.00 น.
เปิ
【 ดรับสมัคร】 ตัง้ แต่วนั อังคารที่ 11 ตุลาคม (ให้สิทธิ์ผทู้ ี่มาก่อน)
【สมัครและสอบถามได้ที่】
มินามิชิมินคะทสึโด-ทะบุงคะเคียวเซเลานจ์
☎:045-232-9544 242-0888 (ภาษาต่างประเทศ)
หรือสมัครได้ที่ Google Forms ตามลูกศรนี ้
※อาจมีเปิ ดสอนออนไลน์ขนึ ้ อยูก่ บั สถานการณ์การแพร่เชือ้ โควิด

การพูดสุนทรพจน์จะถ่ายทอด
ทางวิดีโอตั้งแต่วนั ที่ 10
ธันวาคม
โดยมีนกั เรียนจาก 4 ประเทศ ทัง้ หมด 11
คนจากห้องเรียนภาษาญี่ปนุ่ มาพูด
แนะนาประเทศของตน และความรูส้ กึ ใน
การใช้ชีวิตที่ญี่ปนุ่ เป็ นต้น

การจัดอบรมโครงการอาสาสมัครเยาวชนนานาชาติ
เมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาได้มีนกั เรียนมัธยมปลาย เป็ นต้น จานวน 10 คน เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเยาวชนนานาชาติทจี่ ดั ขึน้ ทัง้ หมด 5 ครัง้ โดยมีการจัด
งานสาหรับเด็ก ณ สโมสรเด็กประถมหลังเลิกเรียนของโรงเรียนประถมมินามิโยชิดะ ซึง่ เริม่ จากการปฐมนิเทศ กล่าวรายละเอียดของงาน การจัดเตรียม การ
ให้เด็ก ๆ ได้ลงมือทากันจริง ๆ อย่างสนุกสนาน โดยเด็กมัธยมปลายต่างบอกว่า “กิจกรรมครัง้ นีส้ นุกมาก ๆ หากครัง้ หน้ามีจดั กิจกรรมก็อยากจะเข้าร่วมอีก
ครัง้ ”
เด็ก ๆ ต่างตื่นเต้นกับการตีตวั ตุ่นกันอย่างมาก

ด้านหน้ามีแถวต่อเล่นโบว์ลงิ่ ที่ดยู าวเหยียด

ในตอนท้าย ทุกคนได้พดู คุยกันอย่าง
สนุกสนานเกี่ยวกับหัวข้อ/สิง่ ที่ได้เรียนรู ้ และ
ความฝั นในอนาคต
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การเรียนเพื่อเป็ นอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ตอนนีม้ ีเปิ ดรับอาสาสมัครชาวต่างชาติที่แนะนาวัฒนธรรมของประเทศตนเอง ภาษา หรือ
การละเล่นต่าง ๆ เป็ นต้น ซึง่ สาหรับคนที่อยากจะลองทาอาสาสมัครจะมีการสอนว่า จะต้อง
เริม่ จากอะไรและสามารถทาอะไรได้บา้ ง รวมถึงมีชว่ งให้ฝึกพูดเพื่อเรียนรูก้ ารเป็ นอาสาสมัคร
โดยมีการอบรมดังนี ้
① ภาษาญี่ปนุ่ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม เวลา 10.00-12.00 น.
② ภาษาจีน วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม เวลา 14.00-16.00 น.
③ ภาษาอังกฤษ วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น.

ถึงแม้จะพูด
ภาษาญี่ปนุ่ ไม่ได้ก็
สามารถเป็ น
อาสาสมัครได้

【สถานที่】มินามิชิมินคะทสึโด-ทะบุงคะเคียวเซเลานจ์ (มินามิเลานจ์)
【ผูท้ ี่สามารถเข้าร่วมได้】
ผูท้ ี่มีอายุ 18 ปี ขนึ ้ ไป “ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเมืองโยโกฮามะ” หรือ “ผูท้ ี่ทางาน
อยูใ่ นเมืองโยโกฮามะ” หรือ “ผูท้ ี่ผ่านสัญจรเข้ามาในโรงเรียนของเมืองโยโกฮามะ”
(รับอบรมภาษาละ 15 คน)
รับสมัครจนถึงวันอังคารที่
4 ตุลาคมนีเ้ ท่านัน้

【วิธีการสมัคร : มี 2 วิธี】
① สมัครทางโทรศัพท์
② มาสมัครที่มินามิเลานจ์
โทร：ภาษาญี่ปนุ่ 045-232-9544
ภาษาต่างประเทศ 045-242-0888
※สามารถพูดภาษาญี่ปนุ่ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้
【ค่าใช่จา่ ย】ฟรี

【ขอความร่วมมือ】ในวันเข้าร่วมหลังจากตรวจวัดไข้แล้ว ขอความร่วมมือจาก
ทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการไม่สบายควรงดเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้
เมืองต้าเหลียนอยู่ใกล้
ทะเล มีช่ือเสียงด้าน
อาหารทะเลและผลไม้
เป็ นอย่างมาก

แนะนาอาสาสมัครชาวต่างชาติ ①

贾穏英 (คุณคะ โอเอง)
บ้านเกิด： เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รู จ้ กั มินามิเลานจ์ได้อย่างไร： เพื่อนแนะนามา
คุณคะเป็ นอาสาสมัครด้านการแปลเอกสาร ล่าม ทาอาหาร เป็ นต้น โดยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เป็ นคุณครู สอน
เกี่ยวกับ “การเรียนภาษาจีนคอร์สสัน้ ” ซึง่ คุณคะได้พดู ถึงความรู ส้ กึ ว่า ฉันมีความสุขมากที่ผเู้ ข้าร่วมในครัง้ นีส้ นใจ
ภาษาจีนและเรียนอย่างกระตือรือร้น เป้าหมายครัง้ ต่อไปคือ “ฉันต้องการถ่ายทอดการพูดภาษาจีนที่ทกุ คนอยาก
รู แ้ ละสามารถใช้ในย่านชอปปิ งได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฟอร์ร่มั มินามิโอตะ
“สถานการณ์ปัจจุบันของผู้หญิงในวัย 20 และ 39 ปี ทีเ่ กีย่ วข้องกับต่างประเทศ - รายงานการสารวจสัมภาษณ์ & พูดคุย”
นาเสนอเสียงจากผูห้ ญิงที่เริ่มใช้ชีวิตถาวรอยู่ในโยโกฮามะกับพ่อแม่ในช่วงวัยรุ น่ เช่น การไปโรงเรียน การจ้างงาน ความสัมพันธ์กบั พ่ อแม่และเพื่อน
การตัง้ ครรภ์ การคลอดบุตร และการดูแลเด็ก

จัดทาเป็ นภาษาญี่ปนุ่
รวมถึงมีการเลีย้ งดูเด็กให้
ด้วย (สามารถจอง
ล่วงหน้าได้) รายละเอียด
กรุ ณาดูในโฮมเพจนี ้

วันเสาร์ท่ี 8 ตุลาคม เวลา 14.00-16.00 น. ณ ฟอร์ร่ัมมินามิโอตะ เมะกุคาเฟ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
วิธีสมัคร จองล่วงหน้าได้ท่เี ว็บไซต์ โทรศัพท์ หรือสถานที่ได้โดยตรง 【TEL: 045-714-5911 WEB : https://www.women.city.yokohama.jp/m/event/18119/ 】

มินามิชิมินคะทสึโด-ทะบุงคะเคียวเซเลานจ์
Urafune Complex Welfare Facility ชัน้ 10
เลขที่ 3-46 Urafune-cho, Minami-ku, Yokohama รหัสไปรษณีย ์ 232-0024

รับปรึกษา : วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 -17.00 น.
(วันหยุดของศูนย์ฯ : ทุกวันจันทร์ท่ี 3 ของเดือน และหยุดช่วงวันปี ใหม่)
เบอร์โทรศัพท์ ： (ภาษาญี่ปนุ่ ) 045-232-9544
(ภาษาต่างประเทศ) 045-242-0888

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

ในแผนที่มินามิเลานจ์อยูต่ รงนี ้

【ภาษาและวันที่ให้บริการ】
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พุธ
ภาษาจีน
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พฤหัสบดี
ภาษาจีน
ภาษาไทย

*มินามิเลานจ์เป็ นศูนย์ที่ได้รบั การมอบหมายจากทางอาเภอมินามิ โดยการบริหารของ YOKE
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