
२०१९ साल १० र ११ महिनाको अंक                    नेपाली संस्करण（ネパール語版） 

                                    

 

  
अंगे्रजी, हिहनयााँ, कोररयन या उत्तर कोररयन, स्पेहनश, पोर्तुगाली, र्ागालोग, 

हियर्नामी, थाई, इन्डोनेहसयाली, नेपाली र सहजलो जापानी 

संघको  िोम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा िेनतु  िोस् । 

खावासाकी अन्र्राुहरिय संघ 〒२११-००३३, खानागावा प्रान्र्, खावासाकी, नाकािारा वडा, हकजतकी हगओन््यो २-२ 

फोन नं.: ०४४-४३५-७०००  फ्याक्स न.ं: ०४४-४३५-७०१० https://www.kian.or.jp/  ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp 
 

************************************************************************************** 

             हवदेशी अथवा हवदेशसाँग जोहडएको बालबाहलकािरूको लाहग 
           प्राथहमक हवद्यालय िनाु सम्बहन्िर् जानकारी कायुक्रम 

          "जापानको प्राथहमक हवद्यालय िनेको कस्र्ो हकहसमको िो ? " "हवद्यालय िनाु गनतु अहघ गनतुपने र्यारीिरु 

के-के िुन् ?" "जापाहनज िाषा नबतझ्ने िुनाले हवद्यालयको िनाु सम्बहन्िर् जानकारी कायुक्रममा गए पहन केहि बतझ्न सहक्दन…" जस्र्ा प्राथहमक 

हवद्यालय िनाु सम्बहन्ि हिहन्र्र् हवदेशी बालबाहलका र्था उनीिरूका अहििावकिरूको लाहग सिंालन गररएको िनाु सम्बहन्िर् जानकारी 

कायुक्रम िो।  प्राथहमक हवद्यालय िनाु सम्बहन्ि थािा निएका कत रािरु सोध्न सक्नतिुन्छ। हिहडयोिरू र बिुिाहषक हनदेशन पतहस्र्कािरु 

(हिरागाना पहन िएको बिुिाहषक गाइडबतकिरू) प्रयोग गरेर हवद्याथी जीवन सम्बहन्ि बतझ्ने गरर जानकारी हदनतको साथै िनाु िुने बेला सम्म र्यार 

गनतु पने सामानिरुको बारेमा जानकारी गररन्छ। हवद्यालयमा प्रयोग गने समानको प्रदशुनी पहन गररएको िुन्छ। 

 

【मिमि र सिय】२०२०/ २/ १  (शमिबार)   मिउँसो १:३० िेमि ४:०० सम्ि  

【  स्थाि  】िावासाकी अन्िराामरिय केन्रको हल 

      ※भाषा अिुवाि / मशशु हरेमवचार सुमवधा उपलब्ध ( अमिि जािकारी गराउि आवश्यक छ) 

【  सोधपछु 】िावासाकी अन्िराामरिय संघ  फोि िं.: ०४४-४३५-७००० 
 
************************************************************************************** 
 
 

 

 

 

 

मिमि : २०१९/ ११/ २ (शमिबार), ३ (आइिबार) र ४ (सोिबार / सावाजमिक मबिा) 

    परडे िोभेम्बर िमहिाको ३ िारीि (आइिबार)  

सिय : मबहाि १०:०० िेमि ४:३० सम्ि (िौसि िराब भएिा रद्द) 

स्थाि : िावासकी वडा, फुजीिी पाका  वररपरर 

 

 

पैदल हिडेर : JR "खावासाकी स्टेशन (उत्तरी ढोका)" केइक्यू "केइक्यू खावासाकी स्टेशन" बाट पैदल हिडेर लगिग १५ हमनेट 

बसबाट      : JR खावासाकी स्टेशन पूवी ढोका बसपाकुबाट बस िढेर "हशक्षा र्था संस्कृहर् िलको अगाहड" ओहलुने 

  

   ・खावासाकी नगरपाहलकाको बस 《रुट नम्बर: खावा ०४, खावा ०५ , खावा ०७, खावा १०, खावा १३, खावा १५ 》(प्लेटफामु नम्बर ११ देहख १५ सम्म) 

・ररन्को बस 《रुट नम्बर: खावा ०२, खावा ०३ 》(प्लेटफामु नम्बर १६, १७ र २०)  

मििःशुल्क सहभामगिा 

बुमकंग आवश्यक 

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
https://www.wordhippo.com/what-is/the-meaning-of/nepali-word-64c038c1b62cf9de5184a546ef26276344461962.html


सहभागीको आवश्यकिा  

 

"हवपहत्त परेको बेलाको लाहग बिुिाषी सियोग केन्र" िनेको ठूलो िूकम्प जस्र्ा प्रहकहर्क प्रकोप आएको बेलामा हवदेशी बाहसन्दािरूलाई सियोग 

गने उद्देश्यले हवहिन्न िाषामा प्रहकहर्क प्रकोप सम्बहन्ि आवश्येक जानकारी हदई, "मानहसक शाहन्र्" पतयाुउने केन्र िो। 

        यस केन्रको स्थापिा सम्बमन्ध िामलििा सहभागी हुिे मविेशीहरू चामहएको छ । 

            

मिमि र सिय：२०१९/ १२/ ८  (आइिबार )   मबहाि ९:३० िेमि १२:०० 

       स्थाि    ：िावासाकी अन्िराामरिय केन्र 

       सोिपतछ      ：बिुसांस्कृहर्क सिकाररर्ा हविाग ( वार्ानाबे ) फोन नं.: ०४४-४३५-७००० 
 

************************************************************************************* 

 

                 
              यो जापाि भररको साथ-साथै िािागावा प्रान्िको सबैभन्िा लोकमप्रय फायरवका  (हिाबी) हो।  

प्रत्येक वषाको जस्िै यस वषा पमि फेरर हिाबी पड्काउिे मिि आउिै छ। 

  

           २०१९/ १०/ ५ (शमिबार) ※िौसि िराब भएिा रद्द (पमछ िसिे) 

                 [पड्काउिे सिय]  : साँझ ६:०० िेमि ७:०० [पड्काउिे संख्या] लगभग ६,००० पटक 

                 [स्थाि]  : िािागावा िोलाको मकिार  (फुटाको बाशी िेमि िाईसाि केइहािा िोवोरी सम्ि) 

                   [पड्काउिे ठाउँ]：िावासाकी, िाकाचु वडा, सुवा २ च्योिे अगामडको िािागावा िोलाको मकिार 
 

【सोधपुछ】 

 सान्क्यत कल खावासाकी     फोन नं.: ०४४-२००-३९३९ 

 कम्पनीिरू / सियोगी समूििरू / खावासाकी पयुटन संघ  फोन नं.: ०४४-५४४-८२२९ 

 िोम पेज : https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_103697.html 
 

************************************************************************************* 
 

           [िावासाकी अन्िराामरिय केन्रको मविेशी भाषाको परािशा सेवा] 
            यहद र्पाईलें सोध्न ििेका केहि प्रश्निरू िएमा अथवा समस्या परेमा सम्पकु गनतुिोस् । (हन: शतल्क) 

        ★ अगस्ट िमहिा िेमि यस केन्रको अिुवाि सेवा बन्ि गररएको छ। अफ्ठयारो पिा गएकोिा क्षिायाचिा गिाछौ। 

 

  ・परािशा सेवाको सिय (१०:०० िेमि १२:००，१:०० िेमि ४:००）  ・परािशा सेवाको प्रत्यक्ष सम्पका  िं.: ०४४-४५५-८८११ 

भाषा बार   भाषा बार 

अंग्रेजी  सोमबार देहख शहनबार    हिहनयााँ  मंगलबार, बतिबार र शतक्रबार 

पोर्तुगाली 
 

मंगलबार र शतक्रबार    स्पेहनश 
 

मंगलबार र बतिबार 

कोररयन  / उत्तर कोररयन 
 

मंगलबार र हबिीबार   र्ागालोग मंगलबार र बतिबार 

हियर्नामी मंगलबार र शतक्रबार   थाई सोमबार र मंगलबार 

इन्डोनेहसयाली मंगलबार र बतिबार   नेपाली मंगलबार र शहनबार 

 

＊प्रशासमिक अमधकृि द्वारा मि: शुल्क परािशा सेवा  

(जापामिज भाषािा िात्र परािशा सेवा उपलब्ध गराइिे भएिापमि अन्य भाषािा अिुवाि गराई मलिे व्यवस्थाको बुमकंग पमि गिा समकिे, िर सशलु्क ) 
 

 ・मिमि र सिय ： २०१९/ १०/ २० (आइिबार ), २०१९/ ११/ १७  (आइिबार )  मिउँसो २:०० िेमि ४:०० सम्ि  

 ・स्थाि     ： िावासाकी अन्िराामरिय केन्र िोस्रो िल्ला   संघको बैठक कोठा  

https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_103697.html

