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अंगे्रजी, चिचिय ाँ, कोरियि अथव  उत्ति कोरियि, स्पेचिश, पोर्तुग ली,  

र् ग लोग, चियर्ि मी, थ ई, इन्डोिेचिय ली, िेप ली ि िचजलो ज प चिज 

िंघको  होम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）म  हेितु  होि् । 

ख व ि की अन्र्ि ुचरिय िंघ २-२ चकजतकी चगओन््यो, ि क ह ि  वड , ख व ि की , ख ि ग व  प्र न्र्, २११-००३३, ज प ि 

फोि िं.: 044-435-7000  फ्य क्ि ि.ं: 044-435-7010 https://www.kian.or.jp/  ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp 
 

सानो समूिको कक्षा िुनेछ। जापाहनज संस्कृहत तथा आफत  बस्ने के्षत्र र त्यिााँ आईपने प्राकृहतक प्रकोपको बारेमा बझु्नको लाहग 

आवश्यक काययक्रमिरु पहन िुन्छ । 
 

दोस्रो सेमेस्टर बिहानको कोसस  

िार: मंगलबार र शकु्रबार (चिह ि ९:५० देचख ११:५० िम्म) 

अवबि: सेप्टेम्बर १५ ताररख ि ट हिसेम्बर ४ ताररख 

                 (जम्म २२ पटक) 

शुल्क: १२,१०० येन (पाठ्यक्रमको शलु्क छुट्टै लाग्नेछ ।) 

※हन:शलु्क बच्चा िेररहिने सहुवधा उपलब्ध छ। (१ वर्य 

भन्िा माहथको) 
 

दोस्रो सेमेस्टर सााँझको कोसस 

िार: बधुबार (ि झाँ ६:३० देचख ८:३० िम्म) 

अवबि: सेप्टेम्बर २ ताररख ि ट हिसेम्बर ९ ताररख 

             (जम्म  १५ पटक) 

शुल्क: ८,२५० येन (पाठ्यक्रमको शलु्क छुट्ट ैलाग्नेछ ।) 

※बच्चा िेररहिने सहुवधा छैन 

  

स्थान: खावासाकी अन्तरायहरिय केन्र  

सम्पकस : खावासाकी अन्तरायहरिय संघ 

फोन नं.: 044-435-7000     ईमेल: kiankawasaki@kian.or.jp 
 

आाँधीिेहिी अथव  ठूलो ितकम्प जस्ता प्राकृहतक प्रकोप आईपिायको कत ि ल ई ध्य िम  ि चख 

र्प इाँ सतकय  िई अचग्रम तयारी गि ुले पररआउने क्षहतलाई कम गनय सहकन्छ। खावासाकी 

शिरको प्रत्यके वड  कायायलयमा "सोनाएरु खावासाकी " नामक प्र कृचर्क प्रकोप िम्िचन्ध 

सचेत गि उि ेपचाय ि चखएको हुन्छ। खावासाकी शिरको वेब साइटमा पचि यि िम्िचन्ध हवहभन्न 

भार्ाको िंस्किण िेनय सक्निुुन्छ।  
 

आपर् हवपिको बेलाल ई ध्य िम  ि चख कत ि-कत ि ठ ाँउम  के-के कत ि हरु छि् आचदको ि िेम  

अग चडिै ज िक िी ह चिल गरि राखौ। ि थै ितकम्प आउाँिा िोस् पयुायउन ु पने कुराहरु र 

आपतकाहलन सूचनािरु आचद सहजलो जापानी भार्ामा ई-मेल म फुर् तपाइाँको कम्पतटि 

अथव मोबाइलम  आउि े"मेल खबर खावासाकी (मेल न्यतित ख व ि की) " नामको सेवा छ। यो 

सेवाको लाहग अचग्रम िताय गिु आवश्यक छ! 

 

 

 

  

 

 

 
 

मास्क लग ई ि ख्द  शरीर चित्र र् र्ोपि गहुम्सन िचजलो हुिे िुनाले हतखाय लागेको चाल पाउन गाह्रो िुन्छ।  

नूनपानी, चिय , स्पोट्यस हरंक आहि समय-समयमा हपएर शरीरको प िीको म त्र ल ई कम हुि िचदउाँ । 
 

हीटस्रोकका लक्षणहरु ・िात-खटु्टा अथव  मांसपेहशमा कम्पन िुन ुि िखु्नु 

          ・कमजोरी मिससु िुन,ु ररगंटा लाग्न,ु ि न्र्  िोला जस्तो िुन,ु टाउको िखु्न ु

                 ・मटुुको धि्कन बढ्न,ु अनिुारको रगं हिक्का िुनु 

               ・खटु्टाको मास ुिहकय न ु, ढलमल िोला जस्तो िुन,ु लिेर उठ्न गाह्रो िुन ुइत्यािी 
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【राबररय जनगणनाको सहयोगको लाबग अनुरोि】अक्टोिर १ तारिखमा जापानमा िसोिास गने विदेशी लगायत सिै व्यबिको 

संख्या, उमेर, काम आबद जााँच गनस राबररय जनगणना गरे्न भएको छ । 

 

सेप्टेम्बर लागेपहछ, तथ्याङ्क चवि गको कमुि िीले तपाइाँको घि-घरमा इन्टरनेट ि ट 

जवाि चदि चमल्िे ID र प्रश्नावली हवतरण गनेछ। इन्टरनेट ि ट (७ वट  भार्ा: जापाचिज, 

अंगे्रजी, हचहनयााँ, कोररयि, पोतुयगाली, स्पेहनश, हभयतनामी) जवाि भनय सक्ने व्यहिहरुले 

कृपया इन्टरनेटमा जवाि हिनिुोस्। इन्टरनेट िाट जवाफ भनस र्नसक्रे्न अथिा तपाइँल े

जानेको भाषा यहाँ उल्लेवखत ७ वटा भाषामा पदैन भने कृपया आफु बस्रे्न िडा 

कायाालय अथिा शाखामा सूबचत गनुसहोस्। 
 

जनगणनामा भिकेा प्रश्नको उत्तिहरु अध्यागमन विभाग अथिा पुबलसले कुरै्न हालतमा पवर्न हनेे छैर््न । कृपया सहयोग गररबदनु होस्। 

सम्पकस : खावासाकी ि म न्य म चमल  िम्िचन्धर् योजना चवि ग र्थ  तथ्याङ्क संकलन केन्र  फोन नं.: 044-200-2070  
 

गमीको वबदामा शहिको बस कम्पर्नीहरूले बच्चाहरूको बस भाडामा छुट सुविधा उपलब्ध गदै आइिहकेो छ। 

 

खािासाकी र्नगिपावलकाको बस: अगस्र् १ र् रिख देचख १६ र् रिख िम्म ५० येि (ि चत्र िि ि ड  १०० येि) 

टोक्यू बस: जतल ई १८ र् रिख देचख अगस्र् ३१ र् रिख िम्म ५० येि 

रिन्को बस: जतल ई २०र् रिख देचख अगस्र् ३१ र् रिख िम्म  

※१००० येिको प ि ि ट र्ोचकएको अवचध िरिको ल चग 

(अगस्र्को १० र् रिख िम्म १००० येिको प ि चिक्री गरििे छ) 
 

केबह प्रश्नहरु भएमा अथवा तपाइँ लाई केबह समस्या परमेा हामीलाई सम्पकस  गनुसहोस।् (बन:शुल्क) 
 

★ अहप्रल १ ताररखबाट हचहनयााँ भार्ाको परामशय सेवा सोमबार िेहख शहनबार सम्म उपलब्ध छ।   

★ अहिले यस केन्रको अनवु ि सेवा बन्ि गररएको छ।   
 

・परामशय सेवाको समय (१०:०० िेहख १२:०० र १:०० िेहख ४:००) 

・परामशय सेवाको प्रत्यक्ष िम्पकु िं.: 044-455-8811 

 

               

   

 

 

 

 
 

 

＊प्रशासबनक अबिकृतद्वारा बन:शुल्क परामशस सेवा  

(जापाबनज भाषामा मात्र परामशस सेवा उपलब्ि गराइने भएतापबन अन्य भाषामा अनुवाद गराई बलने व्यवस्थाको िुबकंग पबन गनस सबकने, तर सशुल्क ) 

बमबत र समय: २०२०/८/१६ (आइतबार) र २०२०/९/२० (आइतबार)   हिउाँसो२:०० िेहख ४:०० सम्म  

※कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई िैहलने नहिनको लाहग परामशय सेवा उपलब्ध िुने हिन पररवतयन िुन सक्ने भएकोले केन्रमा  

आउन ुभन्िा अगाहि कृपया िोन बाट सम्पकय  गनुय होि्। 

स्थान: खावासाकी अन्तरायहरिय केन्र  िोस्रो तल्ला  संघको बैठक कोठा 

भाषा िार  भाषा िार 

अंगे्रजी  सोमबार िेहख शहनबार   बचबनयााँ सोमबार िेहख शहनबार  

पोतुसगाली मंगलबार र शकु्रबार   स्पेबनश मंगलबार र बधुबार 

कोररयर्न / उत्तर कोररयर्न मंगलबार र हबिीबार  तागालोग मंगलबार र बधुबार 

बभयतनामी मंगलबार र शकु्रबार  थाई सोमबार र मंगलबार 

इन्डोनेबसयाली मंगलबार र बधुबार  नेपाली मंगलबार र शहनबार 
खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्द्र 

होमपेज 


