२०२० साल अप्रिल र मे मप्रिनाको अंक

（ネパール語版）

अंग्रेजी, प्रिप्रनयााँ, कोररयन या उत्तर कोररयन, स्पेप्रनश, पोर्ु गत ाली, र्ागालोग,
प्रियर्नामी, थाई, इन्डोनेप्रसयाली, नेपाली र सप्रजलो जापानी
संघको िोम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा िेनु त िोस् ।
खावासाकी अन्र्राु प्ररिय संघ २-२ प्रकजक
त ी प्रगओन््यो, नाकािारा वडा, खावासाकी , खानागावा िान्र्, २११-००३३, जापान
फोन नं.: ०४४-४३५-७००० फ्याक्स नं.: ०४४-४३५-७०१० https://www.kian.or.jp/ ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp
*************************************************************************************

विदेशीहरुको लावि रमाईलो र उपयोिी जापाविज भाषाको कक्षा
・सािो समूह बिाएर समूहमा पढाईन्छ ।
・जापाविज संस्कृवि िथा आफू बस्िे क्षेत्र र त्यहााँ आईपिे प्राकृविक प्रकोपको बारेमा बुझ्िको लावि आिश्यक काययक्रमहरु पवि हुन्छ ।

वबहािको कक्षा प्रत्येक मंिलबार र शुक्रबार
पप्रिलो सेमेस्टर
दोस्रो सेमेस्टर
र्ेस्रो सेमेस्टर
※वि:शुल्क

अप्रिल १४ र्ाररख (मंगलबार) － जल
त ाई ३ र्ाररख (शतक्रबार) (२२ पटक) १२,१०० येन
सेप्टेम्बर १५ र्ाररख (मंगलबार) － प्रडसेम्बर ४ र्ाररख (शतक्रबार) (२२ पटक) १२,१०० येन
२०२१ साल जनवरी १२ र्ाररख (मंगलबार) － मािु १२ र्ाररख (शतक्रबार) (१७ पटक) ९,३५० येन

बच्चा हेररवदिे सुविधा छ । (१ िषय भन्दा मावथको)

राविको कक्षा प्रत्येक बुधबार
पप्रिलो सेमेस्टर
दोस्रो सेमेस्टर
र्ेस्रो सेमेस्टर
※बच्चा

वबहाि ९:५० देवि ११:५० सम्म

पाठ् यक्रमको शल्त क छतट्टै लाग्ने छ ।

साझाँ ६:३० देवि ८:३० सम्म

अप्रिल १५ र्ाररख －
जल
त ाई १५ र्ाररख (बतधबार) (१२ पटक)
सेप्टेम्बर २ र्ाररख － प्रडसेम्बर ९ र्ाररख (बतधबार) (१५ पटक)
२०२१ साल जनवरी १३ र्ाररख － मािु १० र्ाररख (बतधबार) (९ पटक)

हेररवदिे सुविधा छै ि ।

६,६०० येन
८,२५० येन
४,९५० येन

पाठ् यक्रमको शल्त क छतट्टै लाग्ने छ ।

स्थान ：खावासाकी अन्र्राु प्ररिय के न्र
सम्पकु ：खावासाकी अन्र्राु प्ररिय संघ
फोन नं. ：०४४-४३५-७०००
ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp
*************************************************************************************

िािासाकी शहर

साकुरा फूल फुलेको हेिे मख्ु य ठाउाँहरु
खावासाकी शिरमा प्रवप्रिन्न आकर्ु ण िएको पाकु र िररया ठाउाँिरू धेरै छन्। त्यस मध्ये पप्रन "साकतरा (िेरी)" का
फूलिरू िेनुको लाप्रग उपयक्त
त के प्रि प्रवशेर् सतन्दर स्थानिरू यस िकारका छन्। समय प्रमलाएर िेनु जानत िोस् ।
युमेिासाकी पाकय ( साईिाई िडा, JR वशििािासाकी स्टेशि अथिा िावशमादा स्टेशि)
प्रिप्रडयाखाना लगाएर् पाकुको प्रबप्रिन्न ठाउाँमा "साकतरा" फतलको रूखिरू रोप्रपएको छ। प्रिप्रडयाखानाका जनावरिरू र "साकतरा"
फूलिरू एकै साथ िेरेर आनन्द प्रलन सक्नत िुनेछ । लगिग ४०० वटा "सोमी योप्रशनो", "यामाजाकतरा" आप्रद जार्को "साकतरा" फतलको
रूखिरू रोप्रपएको छ।

सुवमयोशी "साकुरा" (िाकाहारा िडा, टोक्यो टोयोको लाइि अथिा टोक्यू मेिुरो लाइि मोटोसुवमयोशी स्टेशि)
खोलामा छतने गरर ढकमक्क फतलेको "साकतरा" को रूखिरू, प्रशबत खोलाको प्रकनारमा कररब २ प्रकलोप्रमटर टाढा सम्म "सोमी योप्रशनो"
जार्को "साकतरा" को फतलिरु ढकमक्क फतलेको िुन्छ । नप्रजकै को "नाकािारा पीस पाकु (नाकािारा िेइवा कोउएन्) मा पप्रन "साकतरा"
को फतलको आनन्द प्रलन सक्नत िुनेछ । लगिग २५० वटा "सोमी योप्रशनो" जार्को "साकतरा" फतलको रूखिरू रोप्रपएको छ।

भेटघाट िथा छलफल काययक्रम

पोल्याण्डको खाना पकाएर िेरौं !
पोल्याण्डको खानाको मज्जा प्रलदै त्यिााँको संस्कृप्रर्को बारेमा थािा पाउने राम्रो अवसर िो।
वमवि र समय ：२०२०/ ६ / ६ (शविबार) वबहाि ११:०० देवि वदउाँसो २:३० सम्म
स्थाि

：खावासाकी अन्र्राु प्ररिय के न्र, खाना पकाउने कोठा

प्रवशक्षक

：अन्िा इजुवम

सहभाविको संख्या ：२० जना (आवेदकिरू धेरै िएमा गोला िथाबाट छाप्रनने छ।)
※वि:शुल्क बच्चा हेररवदिे सुविधा छ ।(अविम जािकारी ििय आिश्यक छ

→ १ िषय िा सो भन्दा मावथको)

सहभावििा शुल्क ：१,५७० येन (कायु क्रमको प्रदनमा संकलन गररने)
आिेदि वदिे िररका ：ओफतकत पोस्टकाडु (प्रफर्ाु आउने िुलाक पत्र) माफुर् आवेदन प्रदनित ोस् । १ िप्रर् पोस्टकाडु बाट २ जना
सम्मले आवेदन प्रदनप्रमल्ने
१. कायु क्रमको नाम " पोल्याण्डको खाना"
२. सििागीको नाम (सििागी व्यप्रक्त २ जना िएमा दबत ै जनाको नाम)
३. ठेगाना
४. ईमेल र प्रदउाँसो सम्पकु िुने फोन नम्बर

आिेदि वदिे अवन्िम वमवि ：२०२०/ ५ / १८ (सोमबार) सम्म
＊प्रवस्र्ृर् जानकारीको लाप्रग पिाु (फ्लायर), के न्रको िोमपेज, फे सबतक्क िेनु त िोस् अथवा के न्रमा सम्पकु गनतु िोस् ।
*************************************************************************************

२०२० साल

इन्टरिेसिल फे वस्िबल इि िािासाकी
(२०२० खावासकी अन्र्राु प्ररिय मिोत्सव)

िरेक वर्ु मनाइने इन्टरनेसनल फे प्रस्र्बल (अन्र्राु प्ररिय मिोत्सव) यस वर्ु पप्रन आयोजना गने िएको छ ।
प्रवप्रिन्न देशका माप्रनसिरुले मिोत्सवमा िाग प्रलई आ-आफ्नो देशको नािगान, संस्कृ प्रर् आप्रद िदशु न गने गछु न् । त्यसैले
यस प्रदन प्रवश्वको प्रवप्रिन्न संस्कृ प्रर्को बारे अनित व गनु सक्नित ुनेछ ।
कृ पया समय प्रमलाएर मोित्सव िेनु आइप्रदनत िुन अनरत ोध गदु छत ।

वमवि र समय ： २०२०/७/५ (आइिबार) वबहाि १०:०० देवि वदउाँसो ४:३० सम्म
स्थाि
： िािासाकी अन्िरायवरिय के न्र
**************************************************************************************
[िािासाकी अन्िराय वरिय के न्रको विदेशी भाषाको परामशय सेिा]

यप्रद र्पाइाँले सोध्न ििेका के प्रि िश्निरु िएमा अथवा समस्या परेमा सम्पकु गनु ित ोस् । (प्रन: शल्त क)
अवहले यस के न्रको अििु ाद सेिा बन्द िररएको छ। अफ्ठयारो पिय िएकोमा क्षमायाचिा िदयछौ।

＊

・परामशय सेिाको समय (१०:०० देवि १२:०० र १:०० देवि ४:००）

भाषा
अंग्रेजी
पोर्ु गत ाली
कोररयाली / उत्तर कोररयाली
प्रियर्नामी
इन्डोनेप्रसयाली
＊

बार
सोमबार देप्रख शप्रनबार
मंगलबार र शक्र
त बार
मंगलबार र प्रबिीबार
मंगलबार र शक्र
त बार
मंगलबार र बतधबार

・परामशय सेिाको प्रत्यक्ष सम्पकय िं.: ०४४-४५५-८८११

भाषा
प्रिप्रनयााँ
स्पेप्रनश
र्ागालोग
थाई
नेपाली

बार
सोमबार देप्रख शप्रनबार
मंगलबार र बतधबार
मंगलबार र बतधबार
सोमबार र मंगलबार
मंगलबार र शप्रनबार

प्रशासविक अवधकृि द्वारा वि:शल्ु क परामशय सेिा
(जापाविज भाषामा मात्र परामशय सेिा उपलब्ध िराइिे भएिापवि अन्य भाषामा अिुिाद िराई वलिे व्यिस्थाको बुवकं ि पवि ििय सवकिे, िर सशुल्क )

・वमवि र समय ： २०२०/ ४/ १९ (आइिबार ) र २०२०/ ५/ १७ (आइिबार ) वदउाँसो २:०० देवि ४:०० सम्म
・स्थाि
： िािासाकी अन्िरायवरिय के न्र दोस्रो िल्ला संघको बैठक कोठा

