
२०२० साल जनु र जलुाई महिनाको अंक                                                    （ネパール語版） 
                                    

  
अंगे्रजी, हिहनयााँ, कोररयन अथवा उत्तर कोररयन, स्पेहनश, पोरुु्गाली,  

र्ागालोग, हियर्नामी, थाई, इन्डोनेहसयाली, नेपाली र सहजलो जापाहनज 

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

खावासाकी अन्र्राुहरिय संघ २-२ हकजकुी हगओन््यो, नाकािारा वडा, खावासाकी , खानागावा प्रान्र्, २११-००३३, जापान 

फोन नं.: 044-435-7000  फ्याक्स न.ं: 044-435-7010 https://www.kian.or.jp/  ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp 
 

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

कार्यक्रम रद्द  अथवा स्थगितको बार ेसूचना 
 

१. २०२० इन्टरनेसनल फेगस्तबल इन खावासाकी (खावासकी अन्तरायगरिर् महोत्सव) 

िरके वरु् मनाउदै आइरिेको र यस वरु्को जलुाई ५ र्ाररखमा मनाउने योजना गरकेो इन्टरनेसनल फेहस्र्बल 

(अन्र्राुहरिय मिोत्सव) कोरोना िाइरसको संक्रमण फैहलन नहदने उदे्दश्यले रद्द गररएको छ। यस हनणुय बाट िामी 

पहन द:ुखी छौं, र्र अको वरु् रमाइलो साँग मनाउन पाउने छौं िन्ने आशा गरौं। 

 

२. भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रम "पोल्र्ाण्डको खाना पकाउने कार्यक्रम"  

जनु ६ र्ाररखमा योजना गरेको पोल्याण्डको खाना पकाएर खाने िेटघाट र्था छलफल कायुक्रम कोरोना िाइरसको 

संक्रमण फैहलन नहदने उदे्दश्यले स्थहगर् गररएको छ। 

 

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

कोरोना भाइरसको सकं्रमणको बारमेा जानकारी 
 

कम्पनीमा काम िने गवदेशीहरूका लागि 
 

 

कोरोना भाइरसको सकं्रमणको कारणले िदाय कम्पनीको आगथयक व्र्वस्थापन नराम्ररो भएको बेला पगन गवदेशी भएको 

कारण देखाएर गवदेशी कामदारहरूलाई जापागनजहरुलाई भन्दा खराब व्र्वहार िननय पाउने छैन। 

 

१. कम्पनी हित्रको समस्यािरुको कारणले गदाु कामदारलाई हबदा हदएको खण्ड जापाहनज कामदारिरुलाई जस्र्ै हवदेशी 

कामदारिरुलाई पहन कम्पनीले हर्ने हबदा ित्ता हर्नुुपनेछ। 

२. ब्िािरुको हवद्यालय बन्द िएको कारणले काममा हबदा हलन ुपदाु जापाहनज कामदारिरुले जस्रै् वागषयक सशनल्क गबदा 

हलन पाउन सक्न ुिुन्छ। 

३. कामदारिरूको िकलाई सरुहिर् गनु राज्यले कम्पनीिरूलाई हदने अननदानलाई जापाहनज कामदारिरुको लाहग जस्रै् 

हवदेशी कामदारिरुको लाहग पहन प्रयोग गनुु  पने िुन्छ। 

४. कम्पनीले हवदेशी कामदारिरूलाई काम छोड्न बाध्य बनाउन सक्दैन।कम्पनीले हवदेशी कामदारिरूलाई काम छोड्न 

लगाउदा जापागनज कामदारहरुलाई जस्तै गनर्म अननसरण छोड्न लिाउनन पने हुन्छ। 

 

र्गद केगह थाहा नभएका प्रश्नहरू भएमा कृपर्ा हामीलाई सम्पकय  िननयहोस।् 

 खावासाकी अन्र्राुहरिय केन्र   फोन नं.:044-4555-8811  इ-मेल: soudan39@kian.or.jp 

 हवदेशी कामदारिरूको लाहग फोन बाट परामशु ( जापाहनज िार्ा बािेक अन्य ८ वटा िार्ामा परामशु सेवा उपलब्ध ) 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html 
 

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


खावासाकी वडा कार्ायलर्को सूचना काउन्टरमा उपलब्ध हुने गवदेशी भाषाको बार े

अगप्रल १ ताररख बाट खावासाकी वडा कार्ायलर्को सूचना काउन्टरमा अंग्रेजी र गचगनर्ााँ भाषा बाट पगन सूचना उपलब्ध हुने भएको छ। 
 

स्थान      : खावासाकी वडा कायाुलयको पहिलो र्ल्ला सूिना काउन्टरमा 

गदन र भाषाहरु :        

समर् (गबहान ८:३० - सााँझ ५:१५) सोमबार मंिलबार बनधबार गबहीबार शनक्रबार 

अंगे्रजी ●  ● ● ● 

गचगनर्ााँ भाषा ● ●   ● 
 

* अंगे्रजी अथवा हिहनयााँ िार्ामा बोल्ने व्यहि निएको बारिरु पहन छन्।  

* अंगे्रजी अथवा हिहनयााँ िार्ा बािेक अरु िार्ािरुको लाहग "िार्ा अनवुाद गने एप" र "ट्याब्लेट प्रयोग गरेर 

खावासकी अन्र्राुहरिय संघको हवदेशी िार्ाको परामशु सवेाको काउन्टरमा सम्पकु गरेर" सियोग गने गररन्छ। 
 
सनचनाको गवषर् बस्तनहरु: 

 वडा कायाुलयको काउन्टरिरु र कामिरुको बारे जानकारी   

 जीवन हनवाुि गनुको लाहग िाहिने जानकारीिरु र प्रशासकीय प्रहक्रयािरू जस्र्ा सामान्य जीवन सम्बहन्धर् 

साधारण परामशुिरु  

* टच प्र्ानल प्रणालीको हरके तल्लाको गनदेशनहरु ६ वटा भाषाहरुमा हुने भएको छ। 
 

सम्पकय  :खावासाकी वडा कार्ायलर् शहर गवकास पदोन्नगत गवभाि सामान्र् मागमला सेक्सन  

फोन नं. 044-201-3123／फ्याक्स नं. 044-201-3209 

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

गवदेशी अथवा गवदेशसाँि जोगडएको बालबागलकाहरुको कक्षा "तेराकोर्ा" 
 

जापाहनज िार्ा राम्ररी नआएर हवद्यालयको पढाईमा समस्या परकेो हवदेशी अथवा हवदेशसाँग जोहडएको बालबाहलकािरुको लाहग उपयिु ठाउाँ 

सामदुाहयक केन्रमा छ। यो हवदेशी अथवा हवदेशसाँग जोहडएको बालबाहलकािरुको किा "रे्राकोया" मा जापाहनज िार्ाको साथै शैहिक िमर्ा 

बढाउन पहन मद्दर् गने र शान्र्साँग पढ्ने वार्ावरण िएको ठाउाँ िो। 
 

स्थान   : खावासाकी अन्र्राुहरिय केन्र, सघंको बैठक कोठा 

गशक्षकहरु :खावासाकी अन्र्राुहरिय केन्रको हवदेशी अथवा हवदेशसाँग जोहडएको बालबाहलकािरुको किा 

"रे्राकोया" को स्वयंसेवकिरू 

सम्पकय   : कावासाकी अन्र्राुहरिय केन्र  फोन नं. 044-435-7000／फ्याक्स नं. 044-435-7010 

* अहिले कोरोना िाइरसको संक्रमणलाई फैहलन नहदन केन्र बन्द गररएको छ। पनु: संिालन  

सम्बहन्ध जानकारीको लाहग केन्रमा सम्पकु गनुुिोस्। 

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

खावासाकी अन्तरायगरिर् केन्रको गवदेशी भाषाको परामशय सेवा 

            केगह प्रश्नहरू अथवा तपाइाँलाई केगह समस्र्ा परमेा हामीलाई सम्पकय  िननयहोस्। (गन: शनल्क) 

★ अहप्रल १ र्ाररख बाट हिहनयााँ िार्ाको परामशु सेवा सोमबार देहख शहनबार सम्म उपलब्ध छ। 

★ अहिले यस केन्रको अनुवाद सेवा बन्द गररएको छ। 
 

  ・परामशय सेवाको समर् (१०:०० देगख १२:०० र १:०० देगख ४:००）  ・परामशय सेवाको प्रत्र्क्ष सम्पकय  नं.: 044-455-8811 

भाषा बार   भाषा बार 

अंगे्रजी  सोमबार देहख शहनबार    हिहनयााँ 
 

सोमबार देहख शहनबार 

पोरुु्गाली 
 

मंगलबार र शकु्रबार    स्पेहनश 
 

मंगलबार र बधुबार 

कोररयाली / उत्तर कोररयाली मंगलबार र हबिीबार   र्ागालोग मंगलबार र बधुबार 

हियर्नामी मंगलबार र शकु्रबार   थाई सोमबार र मंगलबार 

इन्डोनेहसयाली मंगलबार र बधुबार   नेपाली मंगलबार र शहनबार 
 
＊प्रशासगनक अगधकृत द्वारा गन:शनल्क परामशय सेवा 

  (जापागनज भाषामा मात्र परामशय सेवा उपलब्ध िराइन ेभएतापगन अन्र् भाषामा अननवाद िराई गलन ेव्र्वस्थाको बनगकंि पगन िनय सगकने, तर सशनल्क ) 

・ गमगत र समर् : २०२०/६/२१ (आइर्बार) र २०२०/७/१ (आइर्बार) हदउाँसो २:०० देहख ४:०० सम्म 

कोरोना िाइरसको संक्रमणलाई फैहलन नहदनको लाहग परामशु सेवा उपलब्ध िुने हदन पररवरु्न पहन िुन सक्ने िएकोले केन्रमा 

आउन ुिन्दा अगाहड कृपया फोन बाट सम्पकु गनुु  िोस्। 

・ स्थान     : खावासाकी अन्र्राुहरिय केन्रको दोस्रो र्ल्ला संघको बैठक कोठा 


