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ธันวาคม 2565

ข้อมูลในช่วงวันหยุดส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ในช่วงวนัหยดุส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหมแ่ต่ละพืน้ท่ี เช่น โรงพยาบาล ท่ีว่าการเขต เป็นตน้ จะปิดใหบ้รกิารเป็นเวลานาน
●วันทีศู่นยม์ินามิเลานจห์ยุดคือ วนัพฤหสับดีท่ี 29 ธันวาคม ถึง วนัองัคารท่ี 3 มกราคม
●ระยะเวลาการปิดใหบ้ริการของทีท่ าการอ าเภอเมอืงโยโกฮามะและทีว่่าการเขตมินามคิือ วนัพฤหสับดีท่ี 29 ธันวาคม ถึง 

วนัองัคารท่ี 3 มกราคม

●ก าหนดวันเก็บขยะทั่วไปและขยะรไีซเคิลในวันหยุดส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเขตมินามิจะไมม่กีารเก็บขยะระหวา่งวนัเสารท่ี์ 31 ธันวาคม ถึงวนัองัคารท่ี 3 มกราคม ดงันัน้
ไมต่อ้งน าขยะออกมาทิง้ในวนัดงักล่าว
วันสุดทา้ยของการเกบ็ขยะประเภทเผาได้ในเขตทีม่ีการเก็บวันจันทรถ์ึงวันศุกรค์อื วนัศกุรท่ี์ 30 ธันวาคม และจะเก็บหลงัปีใหมคื่อ วนัศกุรท่ี์ 6 มกราคม
วันสุดทา้ยของการเกบ็ขยะประเภทเผาได้ในเขตทีม่ีการเก็บวันจันทรถ์ึงวันศุกรค์อื วนัพฤหสับดีท่ี 29 ธันวาคม และจะเก็บหลงัปีใหมคื่อ 
วนัพฤหสับดีท่ี 5 มกราคม

● ในกรณีท่ีมีการเจ็บป่วย หรอืบาดเจบ็กะทนัหนั กรุณาใชบ้รกิารศนูยผ์ูป่้วยฉกุเฉินในวนัหยดุของเขตมนิาม ิ(045-341-0251 พดูภาษาญ่ีปุ่ นไดเ้ท่านัน้)
ชว่งวนั-เวลาในการตรวจ : วนัอาทติย-์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัศกุรท่ี์ 30 ธันวาคม ถึง วนัองัคารท่ี 3 มกราคม เวลา 10.00-16.00 น. (รบัจองคิวตัง้แต่ 9.00-15.30 น.) / แผนกตรวจ :
อายรุศาสตร-์กมุารเวชศาสตร์
※*เน่ืองจากศนูยผ์ูป่้วยฉกุเฉินในวนัหยดุจะท าการสรา้งตึกใหม ่จึงจะขอยา้ยสถานท่ีชั่วคราวตัง้แตช่่วงวนัท่ี 26 มถินุายน 2565 จนถึงช่วงฤดรูอ้นปี 2566
สถานท่ี : 2-22 Eirakucho, Minami-ku, Yokohama Kenko Headquarters Building

(หากตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเตมิ กรุณาอา้งองิจากโฮมเพจของท่ีวา่การเขตมนิามแิละสมาคมการแพทยเ์มอืงโยโกฮามะ)
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มาชมบรรยากาศกจิกรรมมนินะ โนะ “ว่ะ” เฟสต้า ปี 2022 กันค่ะ

เม่ือวันอาทติยท์ี ่20 พฤศจิกายน ได้มีการเวิรค์ชอปจากเหล่าคุณครูทอ้งถิ่น กลุ่มกิจกรรม 
อาสาสมัครต่างชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย จึงท าใหบ้รรยากาศมีความครึกครืน้และเต็ม
ไปด้วยความสนุกสนาน

จะมีการเผยแพร่ภาพวิดีโองานมินนะ โนะ
“ว่ะ” เฟสต้า ตามเว็บไซดข้์างล่าง สามารถ
เข้าไปดูได้ตัง้แต่วันที ่10 ธันวาคม

https://tabunka.minamilounge.com/abou
t/festa2022

→สแกนบารโ์ค้ดได้                       
จากท่ีน่ี

“การพูดสุนทรพจนภ์าษาญ่ีปุ่น” จะมีเผยแพร่ภาพวิดีโอ โดยจะอัพลงโฮมเพจของมินามิเลานจต์ัง้แต่วันที ่10 ธันวาคม มาชมกันเยอะ ๆ นะคะ
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งานเวิรค์ชอป

https://tabunka.minamilounge.com/about/festa2022
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มินามิชมิินคะทสึโด-ทะบุงคะเคยีวเซเลานจ ์(มินามิเลานจ)์
Urafune Complex Welfare Facility ชัน้ 10
เลขท่ี 3-46 Urafune-cho, Minami-ku, Yokohama รหสัไปรษณีย ์232-0024
ท่ีมินามิเลานจใ์หก้ารปรกึษาการใชชี้วิตและอ่ืน ๆ  จากหลากหลายภาษา

① รับปรึกษาและใหข้อ้มูลการใช้ชีวิต (ฟรี)
ใหค้ าปรกึษา：วนัจนัทรถ์งึวนัอาทิตย ์9.00-17.00 น. (วนัหยดุ : วนัจนัทรท์ี่ 3 ของเดือนและวนัปีใหม่ )
โทร ： (ภาษาญ่ีปุ่ น) 045-232-9544 (ภาษาต่างประเทศ) 045-242-0888

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

☚แผนท่ีการเดินทางมามินามิเลานจ์
【ภาษาและวนัท่ีใหบ้ริการ】

＊*มินามิเลานจเ์ป็นศนูยท่ี์ไดร้บัการมอบหมายจากทางเขตมินามิ โดยการบริหารของ YOKE

② ใหค้ าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญฟรีโดยมีล่ามช่วยแปล กฎหมาย (พฤหสับดทีี ่2 ของเดอืน) 
การพ านัก (พฤหสับดทีี ่3 ของเดอืน) การศึกษาของบุตร (พฤหสับดทีี ่4 ของเดอืน)
ตัง้แตเ่วลา 13.30น. และตัง้แตเ่วลา 14.30 น. (โทรจอง 045-242-0888)

การแนะน าอาสาสมคัรชาวตา่งชาติ ②

คณุนางาซากิ ซนัน่ี
ประเทศบา้นเกิด：อินโดนีเซีย/สรุาบายา
เมนเูดด็ท่ีแนะน า: ครุุโปะค ุ(ขา้วเกรียบกุง้)

คณุซนัน่ีผูถ้นดัการท าอาหารเป็นอย่างมาก ก่อนหนา้นีเ้ธอ
เป็นท่ีรูจ้กัในมินามิเลานจ ์โดยไดเ้ขา้รว่มการท าอาหาร
อินโดนีเซียในงาน “มินนะ โนะ “ว่ะ” เฟสตา้” จากนัน้เธอได้
เขา้มาสอนท าอาหารอินโดนีเซียท่ีศนูยม์ินามิเซ็นเตอรท่ี์
หอ้งอาหารนานาชาต ิเธอไดเ้ลา่ความประทบัใจว่า รูส้กึเป็น
เกียรตอิย่างยิ่งท่ีไดส้อนท าอาหารและใขร้สชาติสตูรตน้ต ารบั
จากประเทศของเธอใหก้บัชาวญ่ีปุ่ นโดยผ่านกิจกรรม
อาสาสมคัรนี ้ซึง่ถือเป็นกิจกรรมท่ีสนกุมาก ๆ เลยละ่คะ่

ประชาสมัพนัธจ์ากมินามิเลานจ์

● Minor Point (คะแนนสงูสดุ 20,000 เยน) รบัผูท่ี้ท  ามายนมัเบอรแ์ลว้ ภายในเดือนธนัวาคม 2565 เว็บไซตเ์ก่ียวกบัมายนมัเบอรก์ารด์ (สามารถเขา้ดรูายละเอียดต่าง ๆ ไดท่ี้โฮมเพจ
https://www.kojinbango-card.go.jp)
●ตอนนีก้  าลงัเริม่ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโอมคิรอน โดยจะท าการเวน้ช่วงเวลาการฉีดใหเ้รว็ขึน้จาก 5 เดือนเป็น  3 เดือน กรุณาดรูายละเอียดไดจ้ากโฮมเพจของเมืองโยโกฮามะ
（https://www.city.yokohama.lg.jp/ )

●ทกุคนรูจ้กั NHK World Japan กนัหรอืเปล่าคะ  ช่องนีจ้ะมกีารแพรข่่าวตา่ง ๆ  ใหไ้ดร้บัชมกนัอยา่งสะดวกทัง้ทางโทรทศัน ์วิทย ุและเว็บไซตแ์ก่ชาวต่างชาติ รวมทัง้มเีวบ็ไซตก์ารเรยีน
ภาษาญ่ีปุ่ น หากสนใจลองเขา้ไปอ่านรายละเอียดไดท้าง https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/

●ตอนนีท้างมนิามเิลานจไ์ดม้ีการเปล่ียนท่ีนั่งชกัโครกโดยใชเ้ป็นระบบน า้อุน่ตัง้แต่เมื่อปีท่ีแลว้ ซึ่งไดร้บัเสียงตอบรบัจากผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการใชน้  า้อุ่นในชว่งหนา้หนาว ส าหรบัสขุาใหมนี่ท้างเราหวงั
ว่า ทกุท่านจะใชง้านอยา่งทะนถุนอมและชว่ยกนัรกัษาความสะอาดนะคะ

ท่ีมินามิเลานจมี์ระบบการท าอาสาสมคัรชาวตา่งชาต ิ
อาสาสมคัรชาวตา่งชาตท่ีิมีการลงทะเบียนไว ้ในปัจจบุนัมีประมาณ  250 คน 
โดยมีทัง้นกัเรียนแลกเปล่ียนจากตา่งประเทศ เหลา่แม่บา้น หรือแมแ้ตผู่ท่ี้ท  างานก็มาลงทะเบียน และไดร้ว่มท ากิจกรรม
ของอาสาสมคัร ซึง่อาสาสมคัรจะมีทัง้คนญ่ีปุ่ นและตา่งชาตจิาก 30 ประเทศท่ีเขา้ลงทะเบียน ส าหรบักิจกรรมของ
อาสามคัรนัน้จะเริ่มจากการใชภ้าษาแม่ หรือภาษาท่ีตนเองถนดั โดยเริ่มจากการขว่ยเหลือภาษาใหก้บัผูท่ี้มา หรือผูท่ี้เพิ่ง
มาประเทศญ่ีปุ่ น อีกทัง้ยงัมีการแนะน ากิจกรรมของโรงเรยีนและสถานท่ีตา่ง ๆ เพ่ือเผยแพรอ่าหาร การเตน้ เครื่องดนตรี 
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เป็นตน้

ก่อนหนา้นีท้างมินามิเซน็เตอรไ์ดข้อใหท้างเราช่วยจดัหาวิทยากรบรรยายและสอน  “ท าอาหารนานาชาต”ิ ในครัง้นีมี้
อาสาสมคัรทัง้หมด 6 คน เขา้รว่มเป็นผูบ้รรยายและสอนท าอาหารของประเทศตนตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2565 จนถึงเดือน
มีนาคม 2566

เม่ือไดย้ินว่า จะมีการเปิดสอนท าอาหารครัง้ที่ 1 ในวนัองัคารที่ 18 ตลุาคม ทางเราจงึรีบไปดทูนัที ในครัง้นีค้ณุนางาซากิ 
ซนัน่ีไดม้าสอนท าอาหารประจ าชาต ิโดยเป็นผูท่ี้อยู่ในหวัขอ้ “การแนะน าอาสาสมคัรชาวตา่งชาติ ②” เมนท่ีูท า ไดแ้ก่ 
ขา้วผดัอินโดนีเซีย (Nasi Goreng) ซุปไก่ (Soto Ayam ) และขนมกลว้ย (Pisang goreng) โดยใชเ้วลาประมาณ 3
ชั่วโมง รวมถึงผูเ้ขา้รว่มเรยีนท าอาหารก็ไดเ้ขา้มาช่วยจดัเตรียมวตัถดุบิดว้ย นอกจากนี้ ผูเ้ขา้เรียนท าอาหารตา่งก็มีความ
สนใจดอูาหาร และเครื่องปรุงรสท่ีไดท้  าเป็นครัง้แรกอย่างตัง้ใจ อีกทัง้ไดถ่้ายรูปวตัถดุบิ จดสตูรอาหาร และน าอาหารท่ีท า
เสรจ็กลบับา้น

การแนะน าความเป็นมาของอาสาสมัครทีเ่ป็นอาสาสมัคร
ชาวต่างชาตขิองมินามิเลานจ์

ตอนนีท้างศนูยฯ์ เปิดรบัสมคัรอาสาสมคัร ถึงแมจ้ะยงัพดูภาษาญ่ีปุ่ นไมเ่ก่ง แต่อยากใชภ้าษาใหม้ี
ประโยชนม์ากขึน้ หรอืเป็นผูท่ี้เรยีนภาษาญ่ีปุ่ นและเลีย้งลกูไปดว้ยก็สามารถเขา้รว่มได้ หากสนใจ
กรุณาติดต่อสอบถามไดท่ี้มนิามเิลานจค์ะ่

วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร์ อาทติย์
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