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งานมนินะ โนะ “ว่ะ” เฟสต้า ปี 2022

งานวะ่เฟสตา้ปีนีจ้ะมีการจดักิจกรรมโดยกลุม่กิจกรรมพลเมือง ครูประจ าทอ้งถ่ิน และอาสาสมคัรชาวตา่งชาติจากมินามิเลานจท์ี่รว่มท าเวิรค์ชอปและพดู
สนุทรพจน ์พรอ้มทัง้มีการแสดง Erhu Concert จากชาวจีน ซึง่เป็นโปรแกรมสดุพิเศษจากหลากหลายวฒันธรรมใหท้กุทา่นไดเ้พลิดเพลินกนัคะ่

การพูดสุนทรพจนจ์ะถา่ยทอด
ทางวิดีโอตั้งแต่วนัที ่10
ธันวาคม
โดยมีนกัเรยีนจาก 4 ประเทศ ทัง้หมด 11 
คนจากหอ้งเรยีนภาษาญ่ีปุ่ นมาพดู
แนะน าประเทศของตน และความรูส้กึใน
การใชช้ีวิตที่ญ่ีปุ่ น เป็นตน้

การจัดอบรมโครงการอาสาสมัครเยาวชนนานาชาติ
เม่ือหนา้รอ้นที่ผ่านมาไดมี้นกัเรยีนมธัยมปลาย เป็นตน้ จ  านวน 10 คน เขา้รว่มโครงการอาสาสมคัรเยาวชนนานาชาติทีจ่ดัขึน้ทัง้หมด 5 ครัง้ โดยมีการจดั
งานส าหรบัเด็ก ณ สโมสรเด็กประถมหลงัเลิกเรยีนของโรงเรยีนประถมมินามิโยชิดะ ซึง่เริม่จากการปฐมนิเทศ กลา่วรายละเอียดของงาน การจัดเตรยีม การ
ใหเ้ด็ก ๆ ไดล้งมือท ากนัจรงิ ๆ อยา่งสนกุสนาน โดยเด็กมธัยมปลายตา่งบอกวา่ “กิจกรรมครัง้นีส้นกุมาก ๆ หากครัง้หนา้มีจดักิจกรรมก็อยากจะเขา้รว่มอีก
ครัง้”

รับสมัครผู้เข้าร่วม
จ านวนมาก

ในตอนทา้ย ทกุคนไดพ้ดูคยุกนัอยา่ง
สนกุสนานเก่ียวกบัหวัขอ้/สิง่ท่ีไดเ้รยีนรู ้และ
ความฝันในอนาคต

เด็ก ๆ ต่างต่ืนเตน้กบัการตีตวัตุ่นกนัอย่างมาก

งานเวิรค์ชอป
เร่ิม : วันอาทติยท์ี ่20 พฤศจิกายน

(1) เรยีนโยคะอินเดียจากครูชาวอินเดีย เวลา 10.00-11.00 น.
(2)ผูพ้ิการทางสติปัญญาเป็นอยา่งไร? เวลา 10.30-11.30 น.
(3)การออกก าลงักายอยา่งสนกุดว้ยลกูบอล เวลา11.30-12.30 (500 เยน)
(4) การสอนมดัเชือกอยา่งงา่ย เวลา 12.00-13.00 น.
(5) อโลฮา่ ฮีลลิ่งโยคะ เวลา 13.00-14.00 น.
(6) ท าถว้ยดว้ยลวดลายที่คณุชื่นชอบ เวลา 13.30-14.30 น. (500 เยน)
(7) มาลองร  านาฏศิลป์ไทยดว้ยกนั! เวลา 14.30-15.30 น.
(8) ละครหุน่กระดาษ เวลา 15.00-16.00 น.
（9） ”โปรแกรมพิเศษ” การแสดง Erhu Concert จากคณุหลิว ชิง โย่

เวลา 16.00-17.00 น.
【เปิดรบัสมคัร】 ตัง้แตว่นัองัคารที่ 11 ตลุาคม 2565 (ใหส้ิทธ์ิผูท้ี่มาก่อน)
【สมคัรและสอบถามไดท้ี่】
มินามิชิมินคะทสโึด-ทะบงุคะเคียวเซเลานจ์
☎:045-232-9544 242-0888 (ภาษาตา่งประเทศ)
หรอืสมคัรไดท้ี่ Google Forms ตามลกูศรนี ้
※อาจมีเปิดสอนออนไลนข์ึน้อยูก่บัสถานการณก์ารแพรเ่ชือ้โควิด

ดา้นหนา้มีแถวตอ่เล่นโบวล์ิง่ท่ีดยูาวเหยียด
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การเรยีนเพ่ือเป็นอาสาสมคัรชาวต่างชาติ
ตอนนีมี้เปิดรบัอาสาสมคัรชาวตา่งชาติที่แนะน าวฒันธรรมของประเทศตนเอง ภาษา หรอื
การละเลน่ตา่ง ๆ  เป็นตน้ ซึง่ส  าหรบัคนที่อยากจะลองท าอาสาสมคัรจะมีการสอนว่า จะตอ้ง
เริม่จากอะไรและสามารถท าอะไรไดบ้า้ง รวมถึงมีชว่งใหฝึ้กพดูเพ่ือเรยีนรูก้ารเป็นอาสาสมคัร 
โดยมีการอบรมดงันี้

① ภาษาญ่ีปุ่ น วนัพฤหสับดีที่ 6 ตลุาคม เวลา 10.00-12.00 น.
② ภาษาจีน วนัพฤหสับดีที่ 6 ตลุาคม เวลา 14.00-16.00 น.
③ ภาษาองักฤษ วนัศกุรท์ี่ 7 ตลุาคม เวลา 15.00-17.00 น.

【สถานที่】มินามิชิมินคะทสโึด-ทะบงุคะเคยีวเซเลานจ ์(มินามิเลานจ)์

【ผูท้ี่สามารถเขา้รว่มได】้
ผูท้ี่มีอาย ุ18 ปีขึน้ไป “ผูท้ี่อาศยัอยูใ่นเมืองโยโกฮามะ” หรอื “ผูท้ี่ท  างาน
อยูใ่นเมืองโยโกฮามะ” หรอื “ผูท้ี่ผ่านสญัจรเขา้มาในโรงเรยีนของเมืองโยโกฮามะ”
(รบัอบรมภาษาละ 15 คน)

【วิธีการสมคัร : มี 2 วิธี】
① สมคัรทางโทรศพัท์
② มาสมคัรที่มินามิเลานจ์

โทร：ภาษาญ่ีปุ่ น 045-232-9544 
ภาษาตา่งประเทศ 045-242-0888

※สามารถพดูภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน และภาษาองักฤษได้
【คา่ใชจ่า่ย】ฟรี

【ขอความรว่มมือ】ในวนัเขา้รว่มหลงัจากตรวจวดัไขแ้ลว้ ขอความรว่มมือจาก
ทกุคนใหส้วมหนา้กากอนามยั หากมีอาการไมส่บายควรงดเขา้รว่มกิจกรรมในครัง้นี ้

รบัสมคัรจนถึงวนัองัคารท่ี 
4 ตลุาคมนีเ้ทา่นัน้

ถึงแมจ้ะพดู
ภาษาญ่ีปุ่ นไม่ไดก็้
สามารถเป็น
อาสาสมคัรได้

แนะน าอาสาสมคัรชาวต่างชาติ ①
贾穏英 (คณุคะ โอเอง)

บา้นเกิด： เมืองตา้เหลียน สาธารณรฐัประชาชนจีน
รูจ้กัมินามิเลานจไ์ดอ้ย่างไร： เพ่ือนแนะน า
คณุคะเป็นอาสาสมคัรดา้นการแปลเอกสาร ลา่ม ท าอาหาร เป็นตน้ โดยเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมาไดเ้ป็นคณุครูสอน
เก่ียวกบั “การเรียนภาษาจีนคอรส์สัน้” ซึง่คณุคะไดพ้ดูถึงความรูส้กึว่า ฉนัมีความสขุมากท่ีผูเ้ขา้รว่มในครัง้นีส้นใจ
ภาษาจีนและเรียนอย่างกระตือรือรน้ เปา้หมายครัง้ตอ่ไปคือ “ฉนัตอ้งการถ่ายทอดการพดูภาษาจีนท่ีทกุคนอยาก
รูแ้ละสามารถใชใ้นย่านชอปปิงได”้

เมืองตา้เหลียนอยู่ใกล้
ทะเล มีช่ือเสียงดา้น
อาหารทะเลและผลไม้
อย่างมาก

ข่าวประชาสัมพันธจ์ากฟอรร่ั์มมินามิโอตะ
“สถานการณปั์จจุบันของผู้หญิงในวัย 20 และ 30 ปี ทีเ่กี่ยวข้องกับต่างประเทศ - รายงานการส ารวจสัมภาษณ ์& พูดคุย”

น าเสนอเสียงจากผูห้ญิงที่เริ่มใชชี้วิตถาวรอยู่ในโยโกฮามะกบัพ่อแม่ในช่วงวยัรุน่ เช่น การไปโรงเรยีน การจา้งงาน ความสมัพนัธก์บัพ่อแม่และเพ่ือน 
การตัง้ครรภ ์การคลอดบตุร และการดแูลเดก็ 
วันเสารท่ี์ 8 ตุลาคม เวลา 14.00-16.00 น. ณ ฟอรร่ั์มมินามิโอตะ เมะกุคาเฟ่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
วิธีสมัคร จองล่วงหน้าได้ท่ีเว็บไซต ์โทรศัพท ์หรือสถานท่ีได้โดยตรง 【TEL: 045-714-591 WEB : https://www.women.city.yokohama.jp/m/event/18119/ 】

จดัท าเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
รวมถึงมีการเลีย้งดเูดก็ให้

ดว้ย (สามารถจอง
ลว่งหนา้ได)้ รายละเอียด
กรุณาดใูนโฮมเพจนี้

มินามิชิมินคะทสึโด-ทะบุงคะเคียวเซเลานจ์

Urafune Complex Welfare Facility ชัน้ 10
เลขท่ี 3-46 Urafune-cho, Minami-ku, Yokohama รหสัไปรษณีย ์232-0024

รบัปรกึษา : วนัจนัทร-์วนัอาทติย ์เวลา 9.00 -17.00 น.
(วนัหยดุของศนูยฯ์ : ทกุวนัจนัทรท่ี์ 3 ของเดือน และหยดุช่วงวนัปีใหม่)
เบอรโ์ทรศพัท ์： (ภาษาญ่ีปุ่ น) 045-232-9544

(ภาษาตา่งประเทศ) 045-242-0888

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

ในแผนท่ีมินามิเลานจอ์ยูต่รงนี ้【ภาษาและวนัท่ีใหบ้ริการ】
วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร์ อาทติย์

ภาษา ภาษาจีน ภาษาจีน
ภาษาจีน

ภาษาองักฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย

ภาษาจีน
ภาษาตากาล๊อก ภาษาจีน ภาษาจีน

*มนิามเิลานจเ์ป็นศนูยท่ี์ไดร้บัการมอบหมายจากทางอ าเภอมนิามิ โดยการบรหิารของYOKE

https://www.women.city.yokohama.jp/m/event/18119/

