ข่าวสารจากมินามิชมิ ินคัทสึโด-ทะบุงกะเคียวเซเลานจ์ ฉบับภาษาไทย

“พิธีฉลองการบรรลุนิตภิ าวะ” วัยเข้าสูก่ ารเป็ นผูใ้ หญ่อย่างเต็มตัว
ในวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการจัดวันฉลองการบรรลุนิติภาวะให้กบั หนุ่มสาวที่จะกลายเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัว ในวันนัน้ จะมีการจัด “พิธีบรรลุนิติภาวะ”
ขึน้ ในเขตเทศบาลของแต่ละแห่ง ซึง่ ไม่วา่ จะไปที่ไหนก็จะเห็นการแต่งกายฉลองบรรลุนิติภาวะของคนหนุ่มสาวอยูท่ กุ ที่ โดยผูห้ ญิงจะสวมใส่ชุดฟุรโิ ซะเดะ (ชุดกิโมโน
สีสนั สดใสแขนยาว) สูท และชุดเดรส ส่วนผูช้ ายจะสวมสูทและฮะโอะริฮะกะมะ (กิโมโนสาหรับผูช้ าย)
สาหรับพิธีฉลองบรรลุนิติภาวะนัน้ จะถูกจัดขึน้ เฉพาะในประเทศญี่ปนุ่ ในวันพิเศษนีท้ กุ คนจะได้การพบปะกับเพือ่ นฝูงที่ไม่ได้เจอกันมานาน พร้อมกับเข้าร่วมงาน
สังสรรค์ดว้ ยกัน หรือบางคนอาจไปรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวค่ะ
การร่วมฉลอง “วันเฉลิมฉลองการ
บรรลุนิตภิ าวะ” ณ เมืองโยโกฮามะ
(พิธีบรรลุนิตภิ าวะ”) ปี 2022

เรามาพูดคุยกับคุณเฉิน ตันเย่น ซึง่ เป็ นสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมงานราลึก “วัน
บรรลุนิติภาวะ” ในเมืองโยโกฮามะกันค่ะ

จัดขึน้ ที่ Yokohama Arena
ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม
(วันหยุดพิเศษ) จะมีการส่งตั๋วเข้างาน
ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องภายในเดือนธันวาคม
นี ้ โดยผูท้ ี่สามารถเข้างานได้จะต้องมี
บัตรเชิญ อีกทัง้ ในวันนัน้ จะมีการ
ถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของโยโกฮามะ
ด้วยค่ะ

คุณเฉินเป็ นพนักงานของมินามิเลานจ์ และยังเป็ นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ “อิจิโระ ทังเก็ง
ไต” ที่ดาเนินงานโดย “Rainbow Space” ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่สร้างขึน้ มาเพื่อคนหนุ่มสาว
โดยอยู่ในศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในเขตนากะ ครัง้ นีค้ ณ
ุ เฉินได้เข้าร่วมเป็ น
คณะกรรมการบริหารพิธีบรรลุนิตภิ าวะในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุม่ “อิจิโระ ทังเก็งไต”
ส่วนสาเหตุท่เี ข้าร่วมนัน้ เพราะคนหนุ่มสาวที่มีความเชื่อมต่อกับต่างประเทศที่อยู่รอบ ๆ ตัว
เธอนัน้ ไม่ได้รูจ้ กั พิธีบรรลุนิตภิ าวะ และไม่คดิ ว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเองสักเท่าไหร่ ดังนัน้ คุณ
เฉินจึงมาเข้าร่วมเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร และแชร์ส่งิ ที่ได้เรียนรู เ้ กี่ยวกับพิธีบรรลุ
นิตภิ าวะในญี่ปนุ่ นั่นเองค่ะ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี 2022
การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง มีการแก้ไขลดอายุในวัยบรรลุนิตภิ าวะจาก 20 ปี เป็ น 18 ปี
วันบรรลุนิตภิ าวะ
ผูท้ ่เี กิดก่อนวันที่ 1 เมษายน ปี 2002

มีอายุในช่วงวันเกิด 20 ปี

ผูท้ ่เี กิดในวันที่ 2 เมษายน ปี 2002 ถึง 1 เมษายน ปี 2003
ผูท้ ่เี กิดในวันที่ 2 เมษายน ปี 2003 ถึง 1 เมษายน ปี 2004

ฉลองในวันที่ 1 เมษายน ปี
2022

ผูท้ ่เี กิดตัง้ แต่วนั ที่ 2 เมษายน ปี 2004

มีอายุในช่วงวันเกิด 18 ปี

ตัง้ แต่ปี 2023 เป็ น
ต้นไป การจัด “พิธี
ฉลองการบรรลุนิติ
ภาวะ” ในเมืองโย
โกฮามะ ผูเ้ ข้าร่วม
ต้องมีอายุครบกี่ปี?

คุณเฉิน ตันเย่นในชุดฟุริโซเดะ
คาตอบคือ จะต้อง
มีอายุครบ 20 ปี
บริบรู ณ์ค่ะ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในช่วงวัยบรรลุนิติภาวะ
เรื่องที่ทาได้เมื่อมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ (วัยบรรลุนิติภาวะ)
・การทาสัญญาโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง (ตัวแทนทางกฎหมาย)
・การได้รบั พาสปอร์ตอายุ 10 ปี
・การได้รบั ใบรับรองคุณวุฒขิ องชาติ เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชี อาลักษณ์ตลุ าการ
ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ ใบอนุญาตเภสัชกร เป็ นต้น
・การแต่งงาน
・บุคคลที่มีความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศที่ได้รบั การพิจารณาเพื่อเปลี่ยนเพศสภาพ
・การได้รบั ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ท่วั ไป (เหมือนเมื่อก่อน)

เรื่องที่ทาไม่ได้หากมีอายุไม่ถงึ 20 ปี (เป็ นเรื่องที่ยงั ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปั จจุบัน)
・การดื่มสุรา
・การสูบบุหรี่
・การซือ้ ตั๋วพนันแข่งม้า โหวตแข่งจักรยาน แข่งรถ และแข่งเรือ
・การรับเลีย้ งเด็ก
・การได้รบั ใบอนุญาตขับขี่ขนาดใหญ่ / กลาง

〈 อ้างจากเว็บไซต์เมืองโยโกฮามะ〉

ข่าวสารจากมินามิชมิ ินคัทสึโด-ทะบุงกะเคียวเซเลานจ์ ฉบับภาษาไทย

มินนะ โนะ “ว่ะ” เฟสต้า 2021

วันที่ 27 พฤศจิกายนทีผ่านมา ได้มี ”มินิเวิรค์ ชอปจากคุณครู ทางท้องถิ่น” ผูท้ ่เี ข้าร่วมงานได้รบั ความรู ม้ ากมาย อีกทัง้ บรรยากาศ
ยังดูครึกครืน้ และเต็มไปด้วยความสนุกสนานอย่างมาก

รับชมวิดโี อมินนะ โนะ “ว่ะ” เฟสต้าได้จาก
เว็บไซต์ทางด้านล่างนี้
https://tabunka.minamilounge.c
om/about/festa2021

→ สามารถเข้า QR โค้ด
ได้จากตรงนี ้

“การแสดงบนเวที” และ “การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปนุ่ ” ในปี นีไ้ ด้จดั ขึน้ ในวันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางวิดีทศั น์ และ
ได้ถ่ายบันทึกภาพการแสดงบนเวทีเอาไว้ ท่านสามารถรับชมได้จากโฮมเพจมินามิเลานจ์ในวันที่ 10 ธันวาคม เป็ นต้นไป

การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

การแสดงบนเวที

ห้องสนทนาการเลีย้ งดูบุตรสาหรับชาวต่างชาติ
วันพุธที่ 19 มกราคม เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ มินามิเลานจ์ ห้องทะโมะคุเทะคิ
จะมีการพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายเกีย่ วกับการ
ใช้ชวี ิตในสถานทีร่ ับเลีย้ งเด็กและโรงเรียนอนุบาล ของทีต่ ้องถือไป
กิจกรรม การรับประทานอาหาร เป็ นต้น อีกทัง้ ยังมีกิจกรรมการร้องเพลง
ภาษาญี่ปุ่น การวาดภาพและอ่านหนังสือให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย
▶รับชาวต่างชาติทเี่ ลีย้ งลูกในญี่ปุ่น จานวน 8 คน

(สามารถเข้าร่วมกับลูกได้) ▶เข้าฟรี

เซไค โนะ โคะโตะบะ เด โอะฮะนะชิไค
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00-11.45 น. ณ อุระฟุเนะคอมมิวนิตีเ้ ฮ้าท์
จะมีการเล่านิทาน “โอคินะคะบุ” และ “คินเกียวกะนิเกะตะ” ด้วยภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ
▶รับแม่-ลูกจานวน 8 กลุม่ ▶เข้าฟรี
สมัครและสอบถามได้ที่ : มินามิชิมินคัทสึโด-ทะบุงกะเคียวเซเลานจ์
โทร. 045-232-9544 แฟ็ กซ์ 045-242-0897

การแจ้งหยุดในช่วงปี ใหม่
ในแต่ละสถานที่จะมีการหยุดวันปี ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
●มินามิเลานจ์
หยุดวันพุธที่ 29 ธันวาคม ถึง วันจันทร์ที่ 3 มกราคม
●ทีว่ ่าการเมืองโยโกฮามะและทีว่ ่าการอาเภอมินามิ
หยุดวันพุธที่ 29 ธันวาคม ถึง วันจันทร์ที่ 3 มกราคม
●การเก็บและรีไซเคิลขยะของเขต
ช่วงปี ใหม่จะงดเก็บขยะในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม ถึง วันจันทร์ที่ 3
มกราคม สาหรับวันเก็บขยะประเภทเผาได้ในวันจันทร์และวันศุกร์ของ
แต่ละพืน้ ที่ จะมีการเก็บเฉพาะวันที่ 29 ธันวาคมและวันที่ 5 มกราคม
เท่านัน้
●ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหัน →มีคลินิกฉุกเฉินในวันหยุด (อายุรก
รรม / กุมารเวชศาสตร์) วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม ถึง วันวันจันทร์ที่
3 มกราคม วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 น. - 16:00 น.
(แผนกต้อนรับเปิ ดถึงเวลา 15:30 น.)
ที่อยู่ 4-76-1 ชุคโุ จ มินามิคุ โทร.045-731-2416

ที่ “มินามิเลานจ์” มีบริการให้คาปรึกษาการใช้ชีวิตประจาวันจากหลากหลายภาษา
1. บริการให้ข้อมูลการใช้ชีวติ และให้คาปรึกษา (ฟรี)
เคาน์เตอร์ให้คาปรึกษา : วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ท่ี 3 ของเดือนและวันปี ใหม่)
โทรศัพท์ 045-232-9544 (ภาษาญี่ปนุ่ ) 045-242-0888 (ภาษาต่างประเทศ)
*กรุ ณาดูวนั ที่ให้บริการทางด้านภาษาตามด้านล่างนี ้
(การให้บริ การภาษาและวัน)
วัน
จันทร์
อังคาร
ภาษา

ภาษาจีน

ภาษาจีน

พุธ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ

พฤหัสบดี
ภาษาจีน
ภาษาไทย

ศุกร์
ภาษาจีน
ภาษาตากาล๊อก

URL ของมินามาเลานจ์
https://tabunka.
minamilounge.com

เสาร์

อาทิตย์

ภาษาจีน

ภาษาจีน

2. ให้คาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมล่ามฟรี ปรึกษาเรื่องกฎหมาย (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน) การพานัก (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน) และการศึกษาต่อ (ทุกวัน
พฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)
*เวลา 13.30 น. และ14.30 น. (กรุณาโทรจองที่ 045-242-0888)

*มินามิเลานจ์เป็ นศูนย์ที่ได้รับการมอบหมายจากทางอาเภอมินามิ โดยการบริ หารของ YOKE

