
२०१९ साल डिसेम्बर  र २०२० साल जनवरीको अंक                                             （ネパール語版） 
                                    
 

  
अंगे्रजी, डिडनयााँ, कोररयन या उत्तर कोररयन, स्पेडनश, पोर्तुगाली, र्ागालोग, 

डियर्नामी, थाई, इन्िोनेडसयाली, नेपाली र सडजलो जापानी 

संघको  होम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा हेनतु  होस् । 

खावासाकी अन्र्राुडरिय संघ २-२ डकजतकी डगओन््यो, नाकाहारा विा, खावासाकी , खानागावा प्रान्र्, २११-००३३, जापान 

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

२५ औ ंडवदेशी डवद्याथीहरुको जापाडनज िाषा  वकृ्तत्व-कला प्रडर्योडगर्ा    सहिागी िाडहयो! 
 
खावासाकी शहरको डवद्यालयमा पढने, काम गने अथवा कावासाकी शहरको जापाडनज िाषा पढाउने कक्षामा अध्ययन गने डवदेशी डवद्याथीहरुको जापाडनज 

िाषाको वकृ्तत्व-कला प्रडर्योडगर्ामा िाग डलएर हेनु िाहनत हुन्न ! (िाग डलनको लाडग पढने ठाउाँ अथवा काम गने ठाउाँको डसफाररस आवश्यक छ। ) 

 

[ मिमि र सिय ] २०२०/ २/ १५  (शमिबार)   मिउँसो १: ०० िेमि ४: ३० सम्ि  
＊खराब मौसम आडदको कारणले गदाु रद्द िएमा मािु ७ र्ाररख (शडनबार) मा सने छ।  

प्रडर्योडगर्ा सकेपडछ िेटघाट र्था कत राकानी कायुक्रममा िाग डलई रमाइलो गनतु होस् । 

[   स्थाि  ] िावासाकी अन्िराामरिय केन्रको हल र ररसेप्शि कोठा 

[ आवेििको अमन्िि म्याि ] २०२०/ १/ १७  (शुक्रबार) 

＊डवस्रृ्र् जानकारीको लाडग केन्रमा सम्पकु गनतु होस् । 
 

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

वर्ाको अन्ि िथा ियाँ वर्ाको मबिाको आपिकालीि मललमिक  

िथा  बच्चाहरूको आपिकालीि केन्र   

डबदाको बेलामा अिानक ज्वरो आउने जस्र्ा प्रारडम्िक डिडकत्सा सेवा "मबिा आपिकालीि मललमिक" मा उपल्ब्ध छ। 

उपचारको मवर्यहरु : आन्िररक मचमकत्सा र बाल रोग 

मबरािी जाँच्िे मिि  : आइिबार / सावाजमिक मबिाहरू / वर्ाको अन्ि िथा ियाँ वर्ा  ( मिसेम्बर ३० िाररि िेमि जिवरी ४ सम्ि ) 

＊कृपया डबरामी जा्ने समय फरक हुन सक्ने िएकोले उपिारको लाडग आउनत िन्दा अगाडि फोन बाट सम्पकु गरर समयको बारे जानकारी प्राप्त होस् ।) 
 

जापामिज िाि र मविेशी भामर्क िाि फोि िं र विा ि ं ररसेप्शि िथा मबरािी जाँच्िे सिय 

नाम्बत स्योजी क्यत् यो सेन्टर (खावासाकी अस्पर्ाल डित्र ) 

(दडक्षणी िागको बाल आपर्कालीन केन्र) 

०४४-२३३-५५२१ 

खावासकी विा 

प्रत्येक साझाँ ५:०० देडख अको डदनको डबहान ८:३० सम्म ररसेप्शन खतल्बन े

२४ घण्टा संिालन 

खावासाकी क्यतडजित क्यतखान डसनयोज्यो  

(खावासाकी विाको डबदाको डदनको आपर्कालीन डक्लडनक) 

०४४-२११-६५५५ 

खावासकी विा 
डबहान  ९:०० देडख ११:३० र डदउाँसो १:०० देडख ४:०० 

साइवाई क्यतडजित क्यतखान डसनयोज्यो 

(साइवाई विाको डबदाको डदनको आपर्कालीन डक्लडनक) 

०४४-५५५-०८८५ 

साइवाई विा 
डबहान ९:०० देडख ११:३० र डदउाँसो १:०० देडख ४:०० 

नाकाहारा क्यतडजित क्यतखान डसनयोज्यो 

(नाकाहारा विाको डबदाको डदनको आपर्कालीन डक्लडनक) 

०४४-७२२-७८७० 

नाकाहारा विा 
डबहान ९:०० देडख ११:३० र डदउाँसो १:०० देडख ४:०० 

्यूबत स्योजी क्यत् यो सेन्टर  

(मध्य िागको बाल आपर्काडलन केन्र) 

०४४-७३३-५१८१ 

नाकाहारा विा 

प्रत्येक साझाँ ६:३० देडख राडर् ११:०० जापाडनज डिडकत्सक डवश्व डवद्यालय मतसाशी 

कोसतगी अस्पर्ाल डित्र 

र्ाकाित क्यतडजित क्यतखान डसनयोज्यो 

(र्ाकाित विाको डबदाको डदनको आपर्कालीन डक्लडनक) 

०४४-८११-९३०० 
र्ाकाित विा 

डबहान ९:०० देडख ११:३० र डदउाँसो १:०० देडख ४:०० 

डमयामाए  क्यतडजित क्यतखान डसनयोज्यो 

(डमयामाए डबदाको डदनको आपर्कालीन डक्लडनक) 

०४४-८५३-२१३३ 

डमयामाए विा 
डबहान ९:०० देडख ११:३० र डदउाँसो १:०० देडख ४:०० 

र्ामा क्यतडजित क्यतखान डसनयोज्यो 

(र्ामा विाको डबदाको डदनको आपर्कालीन डक्लडनक) 

०४४-९३३-११२० 

र्ामा विा 

डबहान ९:०० देडख ११:३० र डदउाँसो १:०० देडख ४:०० 

(आन्र्ररक डिडकत्सा) प्रत्येक साझाँ ६:३० देडख राडर् १०:३० सम्म ररसपे्शन खतल्बन े

होकत बत स्योजी क्यत् यो सेन्टर  

(उत्तरी िागको बाल आपर्काडलन केन्र) 

०४४-९३३-११२० 

र्ामा विा 

डबहान ९:०० देडख ११:३० र डदउाँसो १:०० देडख ४:०० 

(बाल रोग) प्रत्येक साझाँ ६:३० देडख अको डदनको डबहान ५:३०सम्म ररसेप्शन खतल्बन े

आसो क्यतडजित क्यतखान डसनयोज्यो  

(आसो विाको डबदाको डदनको आपर्कालीन डक्लडनक) 

०४४-९६६-२१३३ 

आसो विा 
डबहान ९:००देडख११:३० र डदउाँसो १:०० देडख ४:०० 

 
आपिकालीि मचमकत्सा सचूिा केन्र   फोि ि.ं: ०४४-७३९-१९१९ 
＊िन्ि मचमकत्साको जािकारी अथवा मचमकत्सक परािशा बाहकेको अन्य मचमकत्सा२४ घण्टा संचालि  

प्रवेश / सहभामगिा मि:शुल्क 

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp


“ससं्कृमिक आिािप्रिाि कायाक्रि" 

लोकमप्रय कोररयि िािा बिाएर हरेौ ! 
 

[ मिमि र सिय ]：२०२०/ ३/ ३  (मंगलबार)   मबहाि ११:०० िेमि मिउँसो २: ३० सम्ि (समय पररवरु्न हुन सक्छ । ) 

[  स्थाि  ]：िावासाकी अन्िराामरिय केन्रको िािा पकाउिे कोठा             

[ प्रमशक्षक  ]： डशन डमग्योन (दडक्षण कोररयाली) 

[ आवश्यक सािग्री ]： िीज र्ाख्खारुबी इत्याडद 

[ सहभामगिा शुल्क ]： १,५६८ येन (कायुक्रमको डदनमा संकलन गररने)                     ( यो फोटोमा देडखएको जस्र्ो )  

           ＊ब्िा हेररडदने सतडवधा उपल्ध (अडग्रम जानकारी गराउन आवश्यक → १ वषु वा सो िन्दा माडथको) 

 

[ आवेिि मििे िररका ]：ओफत कत  पोस्टकािु (डफर्ाु आउने हुलाकी कािु) माफुर् आवेदन डदनतहोस् । १ प्रडर् कािु बाट २ जना सम्मले आवेदन डदनडमल्बने  

१. कायुक्रमको नाम "कोररयन खाना"    २. सहिागी नाम (सहिागी व्यडक्त २ जना िएमा दतबै जनाको नाम) 

३. ठेगाना                   ४. डदनमा सम्पकु हुन सक्ने फोन नम्बर 

＊आवेदनको अडन्र्म म्याद आडद डवस्रृ्र् जानकारीको लाडग पिाु (फ्लायर), केन्रको होमपेज, फेसबतक्क हेनतु  होस ्अथवा केन्रमा सम्पकु गनतु  होस् । 
 

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

वर्ाको अन्ि िथा ियाँ वर्ाको मबिाको बेलाको फोहोर सकंलि सम्बमन्ि 

कृपया प्रत्येक के्षत्रको फोहोर संकलन र्ाडलका जााँि गनतुहोस् र संकलन गने डदनको बार ेराम्ररी ध्यान डदनत होस् ।  
 

＊सधै फाल्बने फोहोर र्था पतन: प्रयोगहुने वस्र्तको संकलन : वषुको अन्र्मा डिसेम्बर ३१ र्ाररख (मंगलबार) सम्म र वषुको 

सतरुमा जनवरी ४ र्ाररख (शडनबार) बाट सधैको फोहोर संकलन र्ाडलका अनतसार संकलन गररन्छ । 
 

＊ठूलो आकारको फोहोर फाल्बनको लाडग फाल्िु भन्िा अगामि जािकारी गराउि आवश्यक हुन्छ । कृपया संकलन गने 

डमडर् िन्दा ३ डदन अगाडि (डिसेम्बर ३१ र्ाररख देडख जनवरी ३ र्ाररख सम्म, शडनबार र आइर्बार बाहेक) जानकारी 

गनतुहोस् । 

・खावासाकी शहरको वेबसाइटबाट अनलाइन आवेदन डदनत होस् (शतरुमा प्रयोगकर्ाुको व्यडक्तगर् जानकारीहरु दर्ाु गनु आवश्यक छ) 

・फोिबाट आवेिि  → ठूलो आकारको फोहोर डलने केन्र: ०४४-९३०-५३००   समय: डबहान ८:०० देडख डदउाँसो ४:४५ 

 
खावासाकी शहरमा फोहोर कसरी फाल्बने िन्ने बारेमा जानकारीको लाडग, कृपया "फोहोर पतन: प्रयोगहनुे वस्र्तको छतट्याउने र्ररका र फाल्बने र्ररका" को पतडस्र्का (ब्रोशर) हनेतुहोस् ! ! 

विा कायाुलय र्था खावासाकी अन्र्राुडरिय केन्रमा पतडस्र्का (ब्रोशर) उपल्ब्ध छ।  फत ररगाना सडहर्को जापाडनज, अंग्रेजी, डिडनयााँ, कोररयाली वा उत्तर कोररयाली, र्ागालोग, पोर्तुगाली 

र स्पेडनश पतडस्र्का (ब्रोशर) प्रयोग गनतुहोस्। 
 
************************************************************************************* 

           [िावासाकी अन्िराामरिय केन्रको मविेशी भार्ाको परािशा सेवा] 
         यडद र्पाईलंे सोध्न िहेका केडह प्रश्नहरू िएमा अथवा समस्या परेमा सम्पकु गनतुहोस् । (डन: शतल्बक) 

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

 

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

भार्ा बार   भार्ा बार 

अंग्रेजी  सोमबार देडख शडनबार    डिडनयााँ  मंगलबार, बतधबार र शतक्रबार 

पोर्तुगाली 
 

मंगलबार र शतक्रबार    स्पेडनश 
 

मंगलबार र बतधबार 

कोररयाली / उत्तर कोररयाली मंगलबार र डबहीबार   र्ागालोग मंगलबार र बतधबार 

डियर्नामी मंगलबार र शतक्रबार   थाई सोमबार र मंगलबार 

इन्िोनेडसयाली मंगलबार र बतधबार   नेपाली मंगलबार र शडनबार 
 
＊प्रशासमिक अमिकृि द्वारा मि:शुल्क परािशा सवेा  

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

 ・मिमि र सिय ： २०१९/ १२/ १५ (आइिबार ), २०१९/ १/ १९ (आइिबार )  मिउँसो २:०० िेमि ४:०० सम्ि  

 ・स्थाि     ： िावासाकी अन्िराामरिय केन्र िोस्रो िल्ला   संघको बैठक कोठा  


