२०२० साल फे ब्रुअरी र मार्च को अंक

（ネパール語版）

अंग्रेजी, चर्चियााँ, कोररयि या उत्तर कोररयि, स्पेचिश, पोर्च गु ाली, र्ागालोग,
चियर्िामी, थाई, इन्डोिेचसयाली, िेपाली र सचजलो जापािी
संघको होम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा हेिच ु होस् ।
खावासाकी अन्र्राच चरिय संघ २-२ चकजक
ु ी चगओन््यो, िाकाहारा वडा, खावासाकी , खािागावा प्रान्र्, २११-००३३, जापाि
फोि िं.: ०४४-४३५-७००० फ्याक्स िं.: ०४४-४३५-७०१० https://www.kian.or.jp/ ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp

आय वििरण घोषणा "खाकुतेइ विन्कोकु" िम्बवन्ि
स्थािीय प्राचिकरण अन्र्राच चरिय संघको होम पेज

http://www.clair.or.jp/tagengo/

(अंग्रेजी, जमच िी, चर्चियााँ, कोररयि या उत्तर कोररयि, फ्रेन्र्, स्पेचिश, पोर्च गु ाली, र्ागालोग, चियर्िामी, इन्डोिेचसयाली, थाई, रुसी, बमेली िाषाको पेज पचि छ।)

२०१९ िाल जनिरी १ ताररख देवख वििेम्बर ३१ ताररख सम्मको आय रकम (आम्दािी र्था खर्च ) अिस
ु ार
आयकरको लेखा परीक्षण (चहसाब) गरर आय चववरण घोषणा गछौ। स्वरोजगार, कृ चष, एक िन्दा बढी व्यवसायमा लागेका
व्यचिहरु आचदले आय चववरण घोषणा गिै पिे हुन्छ। र्लब चलएर काम गिे िेरै जस्र्ो व्यचिहरुले आय चववरण घोषणा
गिच आवश्यक छै ि् । र्र, र्ल उल्लेचखर् गररएका चिम्ि व्यचिहरुले ििे घोषणा गिै पिे हुन्छ।
・वाचषच क र्लब २० करोड येि िन्दा बढी हुिे व्यचि
・दईु िन्दा बढी ठाउाँबाट र्लब चलएर काम गिे गरेको व्यचि आचद
चिसा िवीकरण र्था पररवर्च ि गदाच आय चववरण घोषणा गरेको कागजपत्रको प्रचर्चलचप पेस गिच ु पिे पचि हुि सक्छ।
त्यसैले यसलाई सरु चक्षर् साथ राख्िहु ोस्।
●यचद र्पाइाँमा चििच र रचहआएको र्पाइाँको आफ्िो देशमा बस्िे पररवार छ ििे र्पाइाँले चििच रर्ा कटौर्ी प्राप्त गिच सक्िह
ु ुिेछ।
यचद चििच रर्ा कटौर्ी प्राप्त गिच ु िएको छै ि् ििे कमाई िएको व्यचिले पचि आय चववरण घोषणा गरर कर चफर्ी चलऔ।
घोषणा गने अिवि: २०२० / २ / १७ (िोमबार) - २०२० / ३ / १६ (िोमबार)
आय वििरण घोषणा "खाकुतेइ विन्कोकु" गदाा आिश्यक पने कुराहरु:
१. आय चववरण घोषणा फाराम (कर कायाच लयमा राचखएको हुन्छ) - घोषणा फाराम आचदमा "माई िम्बर" ििे ठाउाँ हुन्छ ।
२. अचघल्लो वषच को आय रकम थाहा हुिे कागजपत्र (कर कटौर्ी गरेको कागज वा पैसा चर्रेको कागजपत्र) ३. “जाईररयु काडच ” (जापािको बसाई दर्ाच पत्र)
४. चििच रर्ा कटौर्ीका लाचग आवश्यक कागजपत्रहरु ( र्पाइाँमा चििच र रचहआएको र्पाइाँको आफ्िो देशमा बस्िे पररवारको जन्मदर्ाच प्रमाणपत्र र उि
व्यचिको िाममा पैसा पठाएको कागजपत्र आचद )
५. स्वास््य बीमा कटौर्ीको लाचग आवश्यक कागजहरु (स्वास््य बीमा कटौर्ीको प्रमाणपत्र)
६. चर्चकत्सा खर्च कटौर्ी (चबलहरु)
७. छाप अथवा हस्र्ाक्षर आचद

खािािाकी शहरको आय वििरण घोषणा "खाकुतेइ विन्कोकु" गने स्थानहरु:
कायाालय
िम्पका गने ठाउँ
खावासाकी उत्तरी कर कायाच लय
खावासाकी पचिमी कर कायाच लय
खावासाकी दचक्षणी कर कायाच लय

२-४-३ चहसामोर्ो, र्ाकार्ु वडा, खावासाकी
(०४४-८५२-३२२१)
१-३-१४ खामीआसो, आसो वडा, खावासाकी
(०४४-९६५-४९११)
३-१८ एिोचक्यो, खावासाकी वडा, खावासाकी (०४४-२२२-७५३१)

तपाइँ बस्ने ििा
िाकाहारा वडा, र्ाकार्ु वडा र चमयामाए वडा
र्ामा वडा र आसो वडा
खावासाकी वडा र साईवाई वडा

राचरिय कर कायाच लयको होमपेजबाट अंग्रेजीमा पचि जािकारी प्राप्त गिच सक्िु हुिेछ ।
आयकरको बारेमा जानकारी होमपेज https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12011.htm

●

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

साइकल प्रयोग गिे व्यचिले उि साइकलको बीमा िगरी िहुिे
प्रान्र्को अध्यादेश अिस
ु ार २०१९ साल अक्टूबर देचख साइकल र्लाउिेहरुले पचि साइकल दघु च टिाबाट अरुलाई घाउर्ोट पिच जािे कुरालाई
ध्यािमा राखेर उि साइकलको बीमा िगरी िहुिे चियम लागु िएको छ। यचद र्पाइाँ अथवा र्पाइाँको पररवारले प्रयोग गदै आएको अन्य बीमामा
साइकल पचि समावेस िएको खण्डमा फे री अको बीमा गिच आवश्यक छै ि्।
बीमा गनाु पने व्यविहरु: साइकल प्रयोग गिे व्यचि, साइकल प्रयोग गिे ब्र्ाहरुको आमाबाब,ु कामदारहरुलाई साइकल प्रयोग गिच चदई
काम गराइ राखेका व्यवसायका माचलक आचद
िम्पका (जापावनज भाषामा मात्र): ०४५-२१०-३५५२

के न्रको कायाक्रमहरु
कायाक्रम

वमवत र िमय

चवदेशीहरुको लाचग रमाईलो र उपयोगी चबहािको कक्षा (प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार)
जापाचिज िाषाको कक्षा
जिवरी १४ र्ाररख - मार्च १३ र्ाररख
राचर्को कक्षा (प्रत्येक बुिबार)
जिवरी ८ र्ाररख - मार्च ४ र्ाररख

जापाचिज िाषा

चवदेशी चवद्याथीहरुको जापाचिज
िाषाको विृ त्व-कला प्रचर्योचगर्ा

फे ब्रुअरी १५ र्ाररख (शचिबार)
चदउाँसो १:०० - ४:३०

चवदेशी िागररकहरुसाँग चमलेर गररिे
प्राकृ चर्क प्रकोप व्यवस्थापि र्ाचलम

फे ब्रुअरी १८ र्ाररख (मंगलबार)
चबहाि १०:००

िहभावगता

वििरण

९,३५० येि
पाठ् यक्रमको शुल्क अलगै
लाग्िे
४,९५० येि
पाठ् यक्रमको शुल्क अलगै
लाग्िे
वन:शुल्क
(प्रचर्योचगर्ा सके पचछको
िेटघाट र्था कु राकािी
कायच क्रममा िाग चलि
अचग्रम जािकारी गराउि
आवश्यक)
वन:शुल्क
आवेदि चदिु िपिे

शुरु देचख (हीरागािा देचख) माचथल्लो र्ह
सम्मको ९ देचख ११ वटा कक्षा छ। चबहािको
कक्षामा ब्र्ा हेररचदिे (१ वषच िन्दा माचथको)
सुचविा छ।
िमािम आवेदि चलदै ! कृ पया फोटो एक प्रचर्
(३X४cm को) चलएर आउिुहोस् ।
जापाि आएको ५ बषच िपुगेको चवदेशीहरुले
जापािी िाषामा स्पीर् चदन्छ।
चियर्िामी गीर् र िृत्य देखाउिे कायच क्रम
पचि छ।

मौसम खराब िए
पचि संर्ालि गररिे

चवदेशी अथवा चवदेशसाँग जोचडएको
बालबाचलकाहरुको कक्षा "र्ेरकोया"

फे ब्रुअरी १, ८, २२, २९ र्ाररख (शचिबार)
मार्च ७, १४ र्ाररख (शचिबार)
चबहाि १०:०० - ११:३०

वन:शुल्क
आवेदि चदिु पिे
(अचििावकले पुयाच उि
र चलि आउिु पिे)

ब्र्ा िएका आमा बुबाहरुले जापािको
बसाई या ब्र्ाहरु हुकाच उिे जस्र्ा
कु राहरु चसक्िे कक्षा "चिहोन्गो सारोि"

जाडो मौसम:
फे ब्रुअरी २१ र्ाररख, २८ र्ाररख,
मार्च ४ र्ाररख (शुक्रबार)
चबहाि १०:०० - ११:३०

शुल्क:

वसन्र् ऋर्ुको चबदामा संर्ालि गररिे
ब्र्ाहरुको चवदेशी िाषाको कक्षा
● अंग्रेजी र स्पेचिश

मार्च २६ र्ाररख (शचिबार) देचख
२८ र्ाररख (शचिबार) सम्म

३,३०० येि

१ पटक १०० येि

चवदेशी र जापाचिज िागररकलाई एकै ठाउाँमा
राखेर प्राकृ चर्क प्रकोप व्यवस्थापि सम्बचन्ि
र्ाचलम चदईन्छ। यो िूकंपीय गाडी प्रयोग गरेर
ठु लो िूकम्पको अिुिव, प्राकृ चर्क प्रकोप
सम्बचन्ि जािकारी चदिे फोि िम्बर "१७१"
को अभ्यास, AED मेचशिको अभ्यास
आचद गररिे सहिाचगर्ा मूलक र्ाचलम हो।
जापाचिज िाषा राम्ररी िआएर चवद्यालयको
पढाईमा समस्या परेको चवदेशी अथवा
चवदेशसाँग जोचडएको बालबाचलकाहरुको
लाचग, जापाचिज िाषा र्था चवद्यालयको
पढाईमा सहयोग गिे कक्षा हो।
ब्र्ासाँगै िाग चलिे चवदेशी आमाबुबाहरुले
ब्र्ा हुकाच उिे, ब्र्ाको चकर्ाबहरु पढिे,
जापािको बसाई या आफ्िो समस्याहरु
सम्बचन्ि कु रागिे, साँगै चमलेर खािा खाई
रमाइलो पचि गिच चमल्िे कक्षा हो।

चवदेशी चशक्षकहरु साँग अंग्रेजी (प्राथचमक
(पाठ् यक्रमको शुल्क सचहर्) चवद्यालय १ देचख ४ कक्षा) र स्पेचिश
(प्राथचमक चवद्यालय १ देचख ५ कक्षा) चसकौं।
फे ब्रुअरीको पचहले हप्ता
सम्ममा आवेदि चदिु पिे

**************************************************************************************
[खािािाकी अन्तराा वरिय के न्रको विदेशी भाषाको परामशा िेिा]

यचद र्पाइाँले सोध्ि र्हेका के चह प्रश्नहरु िएमा अथवा समस्या परेमा सम्पकच गिच हु ोस् । (चि: शल्ु क)
＊ अगस्ट मवहना देवख यि के न्रको अनुिाद िेिा बन्द गररएको छ। अफ्ठयारो पना गएकोमा क्षमायाचना गदाछौ।

・परामशा िेिाको िमय (१०:०० देवख १२:०० र १:०० देवख ४:००）

भाषा
अंग्रेजी
पोर्च गु ाली
कोररयाली / उत्तर कोररयाली
चियर्िामी
इन्डोिेचसयाली
＊

बार
सोमबार देचख शचिबार
मंगलबार र शक्र
ु बार
मंगलबार र चबहीबार
मंगलबार र शक्र
ु बार
मंगलबार र बुिबार

・परामशा िेिाको प्रत्यक्ष िम्पका नं.: ०४४-४५५-८८११

भाषा
चर्चियााँ
स्पेचिश
र्ागालोग
थाई
िेपाली

बार
मंगलबार, बिु बार र शक्र
ु बार
मंगलबार र बुिबार
मंगलबार र बुिबार
सोमबार र मंगलबार
मंगलबार र शचिबार

प्रशािवनक अविकृत द्वारा वन:शल्ु क परामशा िेिा
(जापावनज भाषामा मात्र परामशा िेिा उपलब्ि गराइने भएतापवन अन्य भाषामा अनुिाद गराई वलने व्यिस्थाको बुवकं ग पवन गना िवकने, तर िशुल्क )

・वमवत र िमय ： २०२०/ २/ १६ (आइतबार ) र २०२०/ ३/ १५ (आइतबार ) वदउँिो २:०० देवख ४:०० िम्म
・स्थान
： खािािाकी अन्तराावरिय के न्र दोस्रो तल्ला संघको बैठक कोठा

