
२०२० साल अक्टोबर र नोभेम्बर महिनाको अंक                （ネパール語版） 

 

 

  
            

अंगे्रजी, चिचनय ाँ, कोररयन य  उत्तर कोररयन, से्पचनश, पोर्तुग ली, र् ग लोग, 

चभयर्न मी, थ ई, इन्डोनेचिय ली, नेप ली र िचजलो ज प चनज 

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

ख व ि की अन्तर ुचरि य िंघ २-२ चकजतकी चगओन्च्यो, न क ह र  वड , ख व ि की, ख न ग व  प्र न्त, २११-००३३,ज प न 

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

Facebook・Twitter पेज बनेको छ 
खावाि की बहुसांसृ्कहिक पदोन्नचर् हवभागको Facebook・Twitter पेज बनेको छ। ख व ि की शहरम  बसे्न हवदेशी 

बाहसन्दािरूको दैचनक जीवनम  क म ल गे्न ज नक रीहरु र खावासाकी शिरको बहुसांसृ्कहिक गचर्चवचिहरुको ब रेम  

जानकारीिरु चदने छ ।ं कृपया िलको पेजको चलङ्क अथवा QR कोडबाट पेज हेनतु होि्।  
  

 

 

Facebook 
खावासाकी बहुसांसृ्कहिक पदोन्नचर् हवभाग  

https://www.facebook.com/kawasaki.tabunk/  

 

 

Twitter 
खावासकी बहुसांसृ्कहिक पदोन्नचर् हवभाग   

https://twitter.com/kawasaki_tabunk 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

अब िपाईले प्रव िी सियोग केन्द्रमा अध्यागमन र्थ  चभि को ब रेम  हन:शुल्क परामशश हलन सकु्नहुन्छ।   

 

◎आफ्नो न मल ई लतक एर पचन परामशश हलन सकु्नहुन्छ।     ◎अहिम बतचकंग गनु आवश्यक छ।   

◎परामशशको हबषयको आधारमा FRESC म  दर् ु भएको संस्थाले पचन र्प ईको िमस्य  ितने्न छ। 

 

【समय】:  चबह न ९ बजे ब ट ि ाँझ ५ बजे िम्म (सोम देखख शुक्र)  

छुट्टीका हदन र वषशको अन्त्य िथा नयााँ वषशका छुट्टीिरू बािेक     

【स्थान】:  प्रव िी िहयोग केन्द्र (योचुया टावर १३ िल्ला, १-६-१ योचुया, हसन्युकु वड ) 

【हबषय】: अध्यागमन र्थ  चभि को ब रेम  परामशश 

【उपलब्ध भाषा】：११ वट  भाषा（िरल जापाहनज, अंिेजी, हचहनयााँ, कोररयन, हभयिनामी, थाई, नेपाली, इन्डोनेहसयाली, 

िागालोग, पोिुशगाली, र से्पहनश） 
 

 

 
【बुककिं गको लागि मात्र】फोन नं：03-5363-3025   ईमेल：info-fresc@i.moj.go.jp 

※फोन िम्पकुको ल चग उपलब्ध हुने भ ष  ज प चनज र अंगे्रजी म त्र र हेको（बतचकंग गनतु पने） 

 

【सम्पकक 】खावासाकी स्थाकनय बागसन्दा संसृ्कगि संस्था जन-जीवन शाखा बहुसांसृ्कगिक पदोन्नकि गवभाि 

फोन नं.：044-200-2846     फ्याक्स ：044-200-3707  

ईमेल : 25tabunka@city.kawasaki.jp 

 

https://www.kian.or.jp/
mailto:info-fresc@i.moj.go.jp
mailto:25tabunka@city.kawasaki.jp


 

यो खानागावा प्रान्तको सावशजहनक उच्च माध्यहमक हवद्यालयमा भनाश हुनको ल चग आवश्यक पने जानकारीहरु प्रदान गने 

कायशक्रम हो।   
 

【समय】२०२० ि ल अक्टोबर १७ र् ररख (शचनब र)  चदउाँिो २ बजे ब ट ४ बजे िम्म 

【स्थान】खावासाकी अन्तराशहरि य केन्द्रको िल 

【हबषय】उच्च म ध्यचमक हवद्यालय भनाश र्थ  प्रवेश परीक्षा प्रणाली आहदको ब रे 

【लहक्षि व्यक्ति】माध्यहमक चवद्य लयको हवद्याथी र अहभभावक अथव  समथशक (२० वट  पररव र) 

【संपकश 】खावासाकी अन्तराशहरि य संघ    

फोन नं 044-345-7000 

【आयोजक】बहुसांसृ्कहिक गहिहवहध िम्पकु पररषद र खावासाकी अन्तराशहरि य संघ 
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खावासाकी अन्तर्ाककरि य केन्द्रको कवदेशीको लागि परामशश सेवा 
केगि प्रश्नहरु भएमा अथवा िपाईलाई केगि समस्या परेमा िामीलाई सम्पकश  िननश होस्। (गन:शनल्क) 

 

・परामशश सेवाको समय：चबह न १० बजे ब ट १२ बजे र चदउाँिो १ बजे ब ट ४ बजे 

・परामशश सेवाको प्रत्यक्ष िम्पकु नं.：044-455-8811 

 

               

   

 

 

 

 
 

＊प्रशासगनक अगिकृिद्वारा गन:शनल्क परामशश सेवा  

(जापागनज भाषामा मात्र परामशश सेवा उपलब्ध िराइने भएिापगन अन्य भाषामा अननवाद िराई गलने व्यवस्थाको बनगकंि 

पगन िनश सगकने, िर सशनल्क ) 

हमहि र समय : २०२०/१०/१८ ( आइिबार ) र २०२०/११/१५ ( आइिबार )  चदउाँिो २ बजे ब ट ४ बजे िम्म 

स्थान：खावासाकी अन्तराशहरि य केन्द्र, दोश्रो िल्ला , िंघको बैठक कोठ  

भाषा बार  भाषा बार 

अंगे्रजी  सोमबार देक्तख शहनबार   गिगनयााँ सोमबार देक्तख शहनबार  

पोिनशिाली मंगलबार र शुक्रबार   से्पगनश मंगलबार र बुधबार 

कोरर्यन /उत्तर कोरर्यन मंगलबार र हबिीबार  िािालोि मंगलबार र बुधबार 

गभयिनामी मंगलबार र शुक्रबार  थाई सोमबार र मंगलबार 

इन्डोनेगसयाली मंगलबार र बुधबार  नेपाली मंगलबार र शहनबार 
खावासाकी अन्तराशगरिय केन्द्र 

िोमपेज 

पुस्तकालय र्थ  पत्रपचत्रक हरुको कोठ  खावासाकी अन्तराशहरि य केन्द्रको दोश्रो िल्लामा छ। पतस्तक लय चभत्र बिेर 

त्यिााँ भएका पुस्तकहरु पढ्न सकु्नहुन्छ। (शतल्क ल गै्दन् र्र ब चहर चदएर पठ उने गरेको छैन् । ) हवहभन्न भाषाका 

पुस्तक, बच्च हरुको चित्र भएको पतस्तक, अंिेजी कहमक, अखबार, पचत्रक हरु, CD, DVD आहद राक्तखएको छ। 

हवश्वका हवहभन्न देशिरुका भाषा र संसृ्कहििरुको ब रेम  थ ह  प उन िहयोग गने चकर् बहरु पचन छ।                             
 

िाल, कोरोन  भ ईरिको संक्रमण ब ट बच्नको  ल चग आवश्यक सावधानीिरु अपन उदै आइरहेक  छ  ं। 

खुल्ने समय：चबह न १०:०० ब ट ि ाँझ ७:३० िम्म  

※चदउाँिो २:०० ब ट ३:०० िम्म सर-सफाईको ल चग प्रवेश चनषेि     

(वषशको अन्त्य र नयााँ वषशको छुट्टी ि थै भवन र पतस्तकहरु  चनरीक्षण गने हदनिरुमा बन्द हुनेछ। ) 

※प्राथहमक चवद्य लयको ३ कक्षा सम्मका बच्चािरु आफ्ना अहभभावकको साथमा प्रयोग गनु  चमल्छ । 

★गन:शनल्क प्रवेश  
िर् आवेदन कदनु पने!  

★प्रशासगनक अगिकृको 

गनिःशनल्क परामशश पगन 

उपलब्ध छ। 

 कवदेशसँग जोकिएका बालबाकलकाहरुको लागि  

उच्च माध्यकमक कवद्यालय भनाक सम्बन्धि जानकार्ी 

अफ्ठ्यारो नमानी 

आउनन िोस्, 

िपाईिरु सबैलाई 

स्वािि छ!  


