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ไปดูการตรวจสุขภาพเด็กทารก ณ ที่ว่าการอําเภอเขตมินามิ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคมที่ผ่านมากันค่ะ!
เด็ก 3 ขวบก็มีการตรวจปั สสาวะด้วยนะ！
การตรวจสุขภาพเด็กทารกเป็ นการตรวจที่สามารถเช็กดูพฒ
ั นาการของทารกวัยแรกเกิด / เด็กก่อน
ปฐมวัยได้ โดยจะทําการวัดส่วนสูง นํา้ หนักและขนาดรอบศีรษะ นอกจากนี ้ จะมีการสอบถามเพื่อ
วินิจฉัยโรคกับแพทย์ผตู้ รวจ หรือพยาบาลสาธารณสุข (เช่น ช่วงจังหวะการใช้ชีวิตของเด็กทารก
ฯลฯ) หากท่านมีขอ้ สงสัย สามารถรับคําปรึกษาด้านโภชนาการ / การให้คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาพ่อ
แม่และเด็กได้

ทางเข้าทีต่ รวจสุขภาพ

ณ ที่ว่าการ
อําเภอ ชัน้ 4

อีกทัง้ ยังมีการตรวจฟั นในเด็กวัย 1 ขวบ 6 เดือนและ 3 ขวบ สําหรับทารกวัย 4 เดือนจะมีการ
ถ่ายทอดเนือ้ หาผ่านทางวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการให้อาหารเด็ก
(ในครัง้ นีจ้ ะเป็ นการไปเยี่ยมชมการตรวจสุขภาพของเด็กวัย 3 ขวบ)

รออยูใ่ นห้องรับรองจนกว่าจะถึงคิวของท่าน

ห้องตรวจฟัน

เอกสารแจ้งตรวจสุขภาพของเด็กทารกนัน้ จะส่งไปยังบ้านที่มีเด็ก
ทารกวัย 4 เดือน 1 ขวบ 6 เดือนและ 3 ขวบ ในกรณีท่ีมีเอกสาร
แจ้งมา กรุ ณาถือเอกสารที่ระบุวนั นัดหมายมายังสถานที่ท่ีแจ้ง
หรือหากไม่สามารถมาในวันที่กาํ หนดตรวจสุขภาพได้ กรุ ณาติด
ต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ 045-341-1148 (ภาษาญี่ปนุ่ )
ทัง้ นี ้ ขอความร่วมมือจํากัดจํานวนผูเ้ ข้าตรวจสุขภาพ โดยให้มีแค่
เด็กกับผูป้ กครองเพียง 1 ท่านเท่านัน้ และจะต้องปฏิบตั ติ ามกฏ
3 ข้ออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โคโรน่า

คุณ N ล่ามภาษาจีนคอย
เป็ นล่ามแปลให้กบั คุณแม่
และเด็ก ๆ ซึง่ เป็ นประโยชน์
ในการแปลอย่างมาก เพราะ
เธอผ่านประสบการณ์การ
เลีย้ งเด็กมาถึง 3 คนแล้ว
นอกจากนี ้ ยังมีลา่ ม
ภาษาอังกฤษและภาษาตา
กาล็อกด้วย อีกทัง้ ในวันที่มี
ล่ามจะมีการระบุไว้ในคูม่ ือ
การตรวจสุขภาพ และท่าน
สามารถตรวจสอบได้ทาง
เว็บไซต์ท่วี ่าการอําเภอเขตมิ
นามิ

วิธีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจะมีอธิบายไว้ทที่ างเข้า โดยจะ
มีทงั้ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปนุ่ ให้อา่ น

คลิปวิดโี อการสนทนาเรื่องของฟั น โภชนาการทางด้านสารอาหาร และการใช้ชีวติ (สําหรับเด็กวัย 1 ขวบ 6 เดือนและ 3 ขวบ) โดยเวอร์ชัน
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ จึงขอหยุดการสนทนา ณ วันตรวจสุขภาพ
แต่ทา่ นสามารถรับชมคลิปวิดโี อการสนทนาได้จากที่บา้ นของท่านค่ะ♪
สามารถรับชมได้จาก URL ด้านล่างนี ้
https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/kurashi/kosodate_kyoiku/nyuyoji-kenshin/20210125113735016.html

เมื่อเปิ ดเว็บเพจแล้วจะเจอภาษาญี่ปนุ่ ขึน้ มาก่อน จากนัน้ ให้เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเจอคลิปวิดโี อการแนะนําเวอร์ชนั ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโอเหล่านีไ้ ด้โดยคลิกจากหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ
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มินนาโนะ “ว่ะ” เฟสต้าในปี นีจ้ ะไม่มีการจัดอีเว้นท์เป็ นกลุม่ ใหญ่ แต่จะเปลีย่ นการจัดให้อยูใ่ นรูปแบบที่ไม่ทาํ ให้คณ
ุ ต้องกังวลเรือ่ งการติด
เชือ้ โดยจะมีการถ่ายทอดเป็ นคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์พิเศษของโฮมเพจมินามิเลานจ์ตงั้ แต่วนั เสาร์ที่ 10 ตุลาคม เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ อาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือหยุดเผยแพร่ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์การแพร่เชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ (ใช้รูปประกอบของปี ที่แล้ว)
การพูดสุนทรพจน์
ชุมนุมนิทรรศการแผง
ภาษาญี่ปุ่น
จะมีการจัดแผงแนะนํากิจกรรมของ
กลุม่ พลเมือง สําหรับผูท้ เี่ ข้าชมแผง
และร่วมเล่นกิจกรรมจะได้รบั ของที่
ระลึกฟรี

จะพูดแนะนําประเทศของตนเอง
และการใช้ชีวิตที่ญี่ปนุ่ โดย
นักเรียนที่มาเรียน ณ ห้องเรียน
ภาษาญี่ปนุ่

ช่วงเวลาการจัดแสดง : วันเสาร์ที่
27 พฤศจิกายน ถึงวันอังคารที่ 28
ธันวาคม

เวทีหลากหลายวัฒนธรรม
การแสดงการร่ายรําแบบพืน้ บ้าน
จากประเทศจีน ไทยและเนปาล
รวมทัง้ เล่าเรือ่ งจากหนังสือรูปภาพ
หลากหลายภาษา โดยถ่ายทอด
เป็ นคลิปวิดีโอ
ช่วงเวลาการจัดแสดง : วันศุกร์ที่
10 ธันวาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31
มีนาคม

*ถ่ายทอดเป็ นคลิปวิดีโอ

การแสดงมินิเวิรค์ ชอป

ช่วงเวลาการจัดแสดง : วันศุกร์
ที่ 10 ธันวาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่
31 มีนาคม

เวิรค์ ชอปซูโม่ มายากล ไอคิโด ภาษา
เกาหลี และงานฝี มือกระดาษญี่ปนุ่
เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมตัง้ แต่วนั พฤหัสบดี
ที่ 11 พฤศจิกายน และมีการเปิ ดแสดง
ออนไลน์ดว้ ย
ช่วงเวลาการจัดแสดง : วันเสาร์ที่ 27
พฤศจิกายน เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
สมัครได้ที่มินามิเลานจ์

ประกาศจากมินามิเลานจ์
การอบรมอาสาสมัครแนะนําวัฒนธรรมต่างประเทศ
รับสมัครอาสาสมัครแนะนําวัฒนธรรม ภาษา และการละเล่น
จากต่างประเทศที่โรงเรียนประถมเขตมินามิ โดยจะอธิบาย
เนือ้ หา กิจกรรม วิธีการและเวลาให้กบั ผูท้ ่ีสนใจ♪
อบรมภาษาจีน วันพุธที่ 15 ธันวาคม เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
อบรมภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 15 ธันวาคม เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

เว็บไซต์ภาษาต่างประเทศในเขตโยโกฮาม่าเปลีย่ นใหม่แล้ วนะ！
เว็บไซต์ภาษาต่างประเทศในเขตโยโกฮาม่าได้เปลี่ยนรู ปแบบใหม่ตงั้ แต่เดือน
เมษายน 2020 ซึง่ จะใช้งานได้ง่ายกว่าแบบเดิม และท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ภาษาต่างประเทศในรู ปแบบใหม่ได้ ตามลิงก์ดา้ นล่างนี ้
https://www.city.yokohama.lg.jp/lang/

อบรมภาษาญี่ปนุ่ วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
วิธีการสมัคร : กรุ ณาโทรมาสมัครได้ท่ี 045-242-0888 หรือมาสมัครที่ศนู ย์ ฯ ภายในวันที่ 1
ตุลาคม ถึงวันที่ 14 ธันวาคม

ที่ “มินามิเลานจ์” มีบริการให้คาํ ปรึกษาการใช้ชีวิตประจําวันจากหลากหลายภาษา
1. บริการให้ข้อมูลการใช้ชีวติ และให้คาํ ปรึกษา (ฟรี)
เคาน์เตอร์ให้คาํ ปรึกษา : 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

URL ของมินามาเลานจ์

https://tabunka.
minamilounge.com

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ภาษาจีน
ภาษาจี
น
ภาษาจี
น
ภาษา
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาตากาล๊อก
2. ให้คาํ ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมล่ามฟรี ปรึกษาเรื่องกฎหมาย (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน) การพํานัก (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน) และการศึกษา
ต่อ (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)
*เวลา 13.30 น. - 14.30 น. (กรุ ณาโทรจองที่ 045-242-0888)
*มินามิเลานจ์เป็ นศูนย์ท่ีได้รับการมอบหมายจากทางอําเภอมินามิ โดยการบริ หารของ YOKE

