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ไปดกูารตรวจสขุภาพเด็กทารก ณ ท่ีว่าการอาํเภอเขตมินามิ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 สิงหาคมท่ีผ่านมากนัค่ะ!

การตรวจสขุภาพเดก็ทารกเป็นการตรวจที่สามารถเช็กดพูฒันาการของทารกวยัแรกเกิด / เด็กก่อน
ปฐมวยัได ้โดยจะทาํการวดัสว่นสงู นํา้หนกัและขนาดรอบศีรษะ นอกจากนี ้จะมีการสอบถามเพ่ือ
วินิจฉัยโรคกบัแพทยผ์ูต้รวจ หรอืพยาบาลสาธารณสขุ (เชน่ ชว่งจงัหวะการใชชี้วิตของเด็กทารก 
ฯลฯ) หากทา่นมีขอ้สงสยั สามารถรบัคาํปรกึษาดา้นโภชนาการ / การใหค้าํปรกึษาทางจิตวิทยาพอ่
แมแ่ละเด็กได้

อีกทัง้ยงัมีการตรวจฟันในเด็กวยั 1 ขวบ 6 เดือนและ 3 ขวบ สาํหรบัทารกวยั 4 เดือนจะมีการ
ถ่ายทอดเนือ้หาผ่านทางวิดีโอเก่ียวกบัวธีิการใหอ้าหารเด็ก

(ในครัง้นีจ้ะเป็นการไปเยี่ยมชมการตรวจสขุภาพของเด็กวยั 3 ขวบ)ทางเขา้ทีต่รวจสขุภาพ

รออยูใ่นหอ้งรบัรองจนกวา่จะถึงคิวของทา่น

หอ้งตรวจฟัน

วิธีการเขา้รบัการตรวจสขุภาพจะมีอธิบายไวท้ีท่างเขา้ โดยจะ
มีทัง้ภาษาจีน ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ นใหอ้า่น

คณุ N ลา่มภาษาจีนคอย
เป็นลา่มแปลใหก้บัคณุแม่
และเดก็ ๆ  ซึง่เป็นประโยชน์
ในการแปลอย่างมาก เพราะ
เธอผ่านประสบการณก์าร
เลีย้งเดก็มาถึง 3 คนแลว้ 
นอกจากนี ้ยงัมีลา่ม
ภาษาองักฤษและภาษาตา
กาลอ็กดว้ย อีกทัง้ในวนัท่ีมี
ลา่มจะมีการระบไุวใ้นคูมื่อ
การตรวจสขุภาพ และทา่น
สามารถตรวจสอบไดท้าง
เว็บไซตท่ี์ว่าการอาํเภอเขตมิ
นามิ

เอกสารแจง้ตรวจสขุภาพของเดก็ทารกนัน้จะส่งไปยงับา้นท่ีมีเดก็
ทารกวยั 4 เดือน 1 ขวบ 6 เดือนและ 3 ขวบ ในกรณีท่ีมีเอกสาร
แจง้มา กรุณาถือเอกสารท่ีระบวุนันดัหมายมายงัสถานท่ีท่ีแจง้ 
หรือหากไม่สามารถมาในวนัท่ีกาํหนดตรวจสขุภาพได้ กรุณาตดิ
ตอ่มาท่ีเบอรโ์ทรศพัท ์045-341-1148 (ภาษาญ่ีปุ่ น) 

ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ตรวจสขุภาพ โดยใหมี้แค่
เดก็กบัผูป้กครองเพียง 1 ทา่นเทา่นัน้ และจะตอ้งปฏิบตัติามกฏ 
3 ขอ้อย่างเครง่ครดั เพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โคโรน่า

คลิปวดิโีอการสนทนาเร่ืองของฟัน โภชนาการทางด้านสารอาหาร และการใช้ชีวติ (สาํหรับเดก็วัย 1 ขวบ 6 เดอืนและ 3 ขวบ) โดยเวอรชั์น

ภาษาจนีและภาษาอังกฤษ

เพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่จงึขอหยดุการสนทนา ณ วนัตรวจสขุภาพ 

แตท่า่นสามารถรบัชมคลิปวิดโีอการสนทนาไดจ้ากที่บา้นของทา่นคะ่♪

สามารถรบัชมไดจ้าก URL ดา้นลา่งนี ้

https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/kurashi/kosodate_kyoiku/nyuyoji-kenshin/20210125113735016.html

เม่ือเปิดเว็บเพจแลว้จะเจอภาษาญ่ีปุ่ นขึน้มาก่อน จากนัน้ใหเ้ลื่อนลงมาดา้นลา่งก็จะเจอคลิปวิดโีอการแนะนาํเวอรช์นัภาษาองักฤษและภาษาจีน

ทา่นสามารถรบัชมคลิปวิดีโอเหลา่นีไ้ดโ้ดยคลิกจากหวัขอ้ที่สนใจไดเ้ลยคะ่

เด็ก 3 ขวบก็มีการตรวจปัสสาวะดว้ยนะ！

ณ ท่ีว่าการ

อาํเภอ ชัน้ 4

https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/kurashi/kosodate_kyoiku/nyuyoji-kenshin/20210125113735016.html
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ที ่“มินามิเลานจ”์ มีบริการใหค้าํปรึกษาการใช้ชีวิตประจาํวันจากหลากหลายภาษา

1. บริการให้ข้อมูลการใช้ชีวติและให้คาํปรึกษา (ฟรี)
เคานเ์ตอรใ์หค้าํปรกึษา : วนัจนัทรถ์ึงวนัอาทติย ์เวลา 9.00 น. - 17.00 น. (หยดุทกุวนัจนัทรท่ี์ 3 ของเดือนและวนัปีใหม)่
โทรศพัท ์045-232-9544 (ภาษาญ่ีปุ่ น) 045-242-0888 (ภาษาตา่งประเทศ)

*กรุณาดวูนัท่ีใหบ้รกิารทางดา้นภาษาตามดา้นลา่งนี้
(การให้บริการภาษาและวนั)

วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์ อาทติย์

ภาษา ภาษาจีน ภาษาจีน
ภาษาจีน

ภาษาองักฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย

ภาษาจีน
ภาษาตากาล๊อก ภาษาจีน ภาษาจีน

2. ให้คาํปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมล่ามฟรี ปรึกษาเร่ืองกฎหมาย (ทุกวันพฤหัสบดทีี ่2 ของเดอืน) การพาํนัก (ทุกวันพฤหัสบดทีี ่3 ของเดอืน) และการศึกษา

ต่อ (ทุกวันพฤหัสบดทีี ่4 ของเดอืน)

*เวลา 13.30 น. - 14.30 น. (กรุณาโทรจองท่ี 045-242-0888)

URL ของมินามาเลานจ์
https://tabunka.
minamilounge.com

มินนาโนะ “วะ่” เฟสตา้ในปีนีจ้ะไมม่ีการจดัอีเวน้ทเ์ป็นกลุม่ใหญ่ แตจ่ะเปลีย่นการจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีไมท่าํใหค้ณุตอ้งกงัวลเรือ่งการติด
เชือ้ โดยจะมีการถ่ายทอดเป็นคลปิวิดีโอจากเวบ็ไซตพิ์เศษของโฮมเพจมินามิเลานจต์ัง้แตว่นัเสารท่ี์ 10 ตลุาคม เป็นตน้ไป

ทัง้นี ้อาจมีการเปลีย่นแปลง หรอืหยดุเผยแพร ่ซึง่ขึน้อยูก่บัสถานการณก์ารแพรเ่ชือ้ไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม ่(ใชรู้ปประกอบของปีท่ีแลว้)

ชุมนุมนิทรรศการแผง

จะมีการจดัแผงแนะนาํกิจกรรมของ
กลุม่พลเมือง สาํหรบัผูท้ี่เขา้ชมแผง
และรว่มเลน่กิจกรรมจะไดร้บัของที่
ระลกึฟรี

ชว่งเวลาการจดัแสดง : วนัเสารท์ี่
27 พฤศจิกายน ถึงวนัองัคารที่ 28 
ธันวาคม

การพูดสุนทรพจน์
ภาษาญ่ีปุ่น

จะพดูแนะนาํประเทศของตนเอง
และการใชชี้วิตที่ญ่ีปุ่ น โดย
นกัเรยีนที่มาเรยีน ณ หอ้งเรยีน
ภาษาญ่ีปุ่ น

*ถ่ายทอดเป็นคลิปวดิีโอ

ชว่งเวลาการจดัแสดง : วนัศกุร ์
ที่ 10 ธันวาคม ถึงวนัพฤหสับดีที่ 
31 มีนาคม

เวทีหลากหลายวัฒนธรรม

การแสดงการรา่ยราํแบบพืน้บา้น
จากประเทศจีน ไทยและเนปาล 
รวมทัง้เลา่เรือ่งจากหนงัสือรูปภาพ
หลากหลายภาษา โดยถ่ายทอด
เป็นคลิปวิดีโอ

ชว่งเวลาการจดัแสดง : วนัศกุรท์ี่ 
10 ธันวาคม ถึงวนัพฤหสับดีที่ 31 
มีนาคม

การแสดงมินิเวิรค์ชอป

เวิรค์ชอปซโูม ่มายากล  ไอคิโด ภาษา
เกาหลี และงานฝีมือกระดาษญ่ีปุ่ น 
เปิดรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มตัง้แตว่นัพฤหสับดี
ที่ 11 พฤศจิกายน และมีการเปิดแสดง
ออนไลนด์ว้ย

ชว่งเวลาการจดัแสดง : วนัเสารท์ี่ 27 
พฤศจิกายน เวลา 11.00 น. - 16.00 น.

สมคัรไดท้ี่มินามิเลานจ์

ประกาศจากมินามิเลานจ์
การอบรมอาสาสมัครแนะนําวัฒนธรรมต่างประเทศ

รบัสมคัรอาสาสมคัรแนะนาํวฒันธรรม ภาษา และการละเลน่   

จากตา่งประเทศท่ีโรงเรียนประถมเขตมินามิ โดยจะอธิบาย

เนือ้หา กิจกรรม วิธีการและเวลาใหก้บัผูท่ี้สนใจ♪
อบรมภาษาจีน วนัพธุท่ี 15 ธนัวาคม เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

อบรมภาษาองักฤษ วนัพธุท่ี 15 ธนัวาคม เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

อบรมภาษาญ่ีปุ่ น วนัพฤหสับดีท่ี 16 ธนัวาคม เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

วิธีการสมคัร : กรุณาโทรมาสมคัรไดท่ี้ 045-242-0888 หรือมาสมคัรท่ีศนูย ์ฯ ภายในวนัท่ี 1 
ตลุาคม ถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม

เว็บไซต์ภาษาต่างประเทศในเขตโยโกฮาม่าเปลีย่นใหม่แล้วนะ！
เว็บไซตภ์าษาตา่งประเทศในเขตโยโกฮาม่าไดเ้ปล่ียนรูปแบบใหม่ตัง้แตเ่ดือน

เมษายน 2020 ซึง่จะใชง้านไดง้่ายกว่าแบบเดมิ และทา่นสามารถเขา้เย่ียมชม

เว็บไซตภ์าษาตา่งประเทศในรูปแบบใหม่ได ้ตามลงิกด์า้นลา่งนี้

https://www.city.yokohama.lg.jp/lang/

*มินามิเลานจเ์ป็นศูนยท่ี์ไดรั้บการมอบหมายจากทางอาํเภอมินามิ โดยการบริหารของ YOKE
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