
२०२० साल डिसेम्बर र २०२१ साल जनवरी मडिनाको अंक                                  （ネパール語版） 

 

खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्र 
                                             

 

 

          

अंग्रेजी, ष्ट्िष्ट्ियााँ, कोरर्यि या उत्तर् कोरर्यि, स्पेष्ट्िश, पोततागाली, तागालोग, 

ष्ट्ियतिामी, थाई, इन्डोिेष्ट्सयाली, िेपाली र् सष्ट्जलो जापाष्ट्िज 

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

खावासाकी अन्तराुडरिय संघ २-२ डकजनकी डिओन््यो, नाकािारा विा, खावासाकी, खानािावा प्रान्त, २११-००३३, जापान 

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

विदेशी बालबावलकाहरूको लावि प्राथविक विद्यालय भर्ाा सम्बवधित जार्कारी कायाक्रि 

"जापानको प्राथमिक मिद्यालय भनेको कस्तो मकमििको हो? ""जापामनज भाषा नबझु्ने हुनाले मिद्यालयको भनाा िम्बमधित 

जानकारी कायाक्रििा गए पमन केमह बमुझ्िन…" जस्ता प्राथमिक मिद्यालय भनाा िम्बमधि मिधता तथा प्रश्नहरूको उत्तर मिई 

िद्दत गने छौं। कायाक्रि सम्बवधि  विस्तृत जार्कारीको लावि होिपेज तथा कायाक्रिको पर्ाा हरे्ना होस्। 
 

【विवत र सिय】२०२०/ १/ ३०  (शवर्बार)   वदउँसो १:३० देवि ४:०० सम्ि ( 

※भाषा अनुिाि /ब्चा हरेरमिने िमुििा उपलब्ि छ । तर अमिि जानकारी गना आवस्यक पने )   

【स्थार्】िािासाकी अधतराावरिय केधर दोस्रो तल्ला "दाधिार्न िार्नदोउ रुि (सिूहको कायाक्रि कोठा)" 

【सम्पका】फोर् रं्.: 044-435-7000 / परािशा सेिाको प्रत्यक्ष रं्.: 044-455-8811  

ईमेल: soudan39@kian.or.jp   
 

******************************************************************************************** 
वर्ाको अन्त तथा ियााँ वर्ाको ष्ट्िदाको आपतकालीि ष्ट्ललष्ट्िक तथा िच्िाहरूको लाष्ट्ग आपतकालीि केन्र 

डबदाको बेलामा अचानक ज्वरो आउने जस्ता प्रारडम्िक डचडकत्सा सेवा "ष्ट्िदा आपतकालीि ष्ट्ललष्ट्िक" मा उपल्ब्ध छ।   
उपचारको डवषयिरु: आन्तररक डचडकत्सा र बाल रोि 

डबरामी जाा्ँ ने डदन: आइतबार / सावुजडनक डबदािरू / वषुको अन्त तथा नयााँ वषु (डिसेम्बर ३० ताररख बाट जनवरी ४ ताररख)  

मबहान ९:३० देडख ११:३० िम्ि र मिउिँो १:०० देडख ४:०० िम्ि 

※डबरामी जा्ने समय फरक िुन सक्न ेिएकोले उपचारको लाडि आउनन िन्दा अिाडि कृपया फोन बाट सम्पकु िरर समयको बारे जानकारी डलनन िोस् । 
 

जापाष्ट्िज िाम र् ष्ट्वदेशी िाष्ट्र्क िाम फोि िं र् वडा ि ं रर्सेप्शि तथा ष्ट्िर्ामी जााँच्िे समय 

नाम्बन स्योजी क्यन् यो सेन्टर (खावासाकी अस्पताल डित्र ) 

(दडिणी िािको बाल आपतकालीन केन्र) 

044-233-5521 

खावािाकी विा 

प्रत्येक साझाँ ५:०० देडख अको डदनको डबिान ८:३० सम्म ररसेप्शन खनल्बने  

आइतबार / सावुजडनक डबदािरू / वषुको अन्त तथा नयााँ वषुिा २४ घण्टा 

संचालन 

खावासाकी क्यनडजचन क्यनखान डसनयोज्यो  

(खावासाकी विाको डबदाको डदनको आपतकालीन डक्लडनक) 

044-211-6555 

खावािाकी विा 

 

साइवाई क्यनडजचन क्यनखान डसनयोज्यो 

(साइवाई विाको डबदाको डदनको आपतकालीन डक्लडनक) 

044-555-0885 

साइवाई विा 

 

नाकािारा क्यनडजचन क्यनखान डसनयोज्यो 

(नाकािारा विाको डबदाको डदनको आपतकालीन डक्लडनक) 

044-722-7870 

नाकािारा विा 

 

्यूबन स्योजी क्यन् यो सेन्टर  

(मध्य िािको बाल आपतकाडलन केन्र) 

044-733-5181 

नाकािारा विा 

प्रत्येक िाझ ँ६:३० िेमि रामत ११:००  

जापामनज मिमकत्िक मिश्व मिद्यालय िुिाशी कोिगुी अस्पताल मभत्र 

ताकाचन क्यनडजचन क्यनखान डसनयोज्यो 

(ताकाचन विाको डबदाको डदनको आपतकालीन डक्लडनक) 

044-811-9300 

ताकाचन विा 

 

डमयामाए क्यनडजचन क्यनखान डसनयोज्यो 

(डमयामाए डबदाको डदनको आपतकालीन डक्लडनक) 

044-853-2133 

डमयामाए विा 

 

तामा क्यनडजचन क्यनखान डसनयोज्यो 

(तामा विाको डबदाको डदनको आपतकालीन डक्लडनक) 
044-933-1120 

तामा विा 

मबहान ९:३० देडख ११:३० िम्ि र मिउिँो १:०० देडख ४:०० िम्ि 

(आन्तररक डचडकत्सा, बाल रोि)प्रत्यके िाझ ँ ६:३० िेमि रामत १०:३० 

सम्म (आन्तररक डचडकत्सा)  

िोकन बन स्योजी क्यन् यो सेन्टर  

(उत्तरी िािको बाल आपतकाडलन केन्र) 

044-933-1120 

तामा विा 

प्रत्येक साझाँ ६:३० देडख अको डदनको डबिान ५:००(बाल रोि)  

आिाओ क्यनडजचन क्यनखान डसनयोज्यो  

(आसो विाको डबदाको डदनको आपतकालीन डक्लडनक) 

044-966-2133 

आिाओ विा 

 

 

आपतकालीि ष्ट्िष्ट्कत्सा सूििा केन्र (दन्त डचडकत्साको जानकारी अथवा डचडकत्सक परामशु बािेकको अन्य डचडकत्सा २४ घण्टा संचालन)  फोि िं.: 044-739-1919 

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
mailto:soudan39@kian.or.jp


 

२६औ ंविदेशी िागरर्कहरुको जापावर्ज भाषा िकृ्तत्ि-कला प्रवतयोविता   सहभािी र्ावहयो!  

 

खावासाकी शिरमा अध्ययन िने, काम िने अथिा खावासाकी शहरको जापामनज भाषा पढाउने कक्षािा अध्ययन गने मििेशी मिद्याथीहरुको 

जापामनज भाषाको िकृ्तत्ि-कला प्रमतयोमगतािा भाग मलएर हेना िाहन ुिुन्छ ? (भाग मलनको लामग पढने ठाउ ँअथिा काि गने ठाउकँो मिफाररि 

िामहधछ। )  
 

【विवत र सिय】२०२१/ २/ ६  (शवर्बार)   वदउँसो १:०० देवि ३:३० सम्ि  

※खराब मौसम आडदका कारण रद्द िएमा माचु ६ (शडनबार) को लाडि स्थडित िुनेछ। 

यो वषु कोरोना संक्रमणले गिाा भेटघाट तथा कुराकानी कायाक्रि िने िंिालन गररने छैन। 

【 स्थार् 】िािासाकी अधतराावरिय केधरको हल 

【आिेदर् वदरे् अवधति म्याद】२०२१/ १/ १२  (मंिलबार) 

※मिस्तृत जानकारीको लामग खावासाकी अन्तराुडरिय केधरिा िम्पका  गनुा होि् । 
 

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

वर्ाको अन्त तथा ियााँ वर्ाको ष्ट्िदाको िेलाको फोहोर् सकंलि सम्िष्ट्न्ि 
कृपया प्रत्येक क्षेत्रको फोहोर् सकंलि ताष्ट्लका जााँि गिताहोस ्र् सकंलि गिे ष्ट्दिको िार् ेर्ाम्रर्ी ध्याि ष्ट्दितहोस ्। 

 

※सधै फाल्बने फोिोर तथा पनन:प्रयोििुने वस्तनको संकलन : वषुको अन्तमा डिसेम्बर ३१ ताररख (मबहीबार) सम्म र  

वषुको सनरुमा जनवरी ४ ताररख (िोिबार) बाट सधैको फोिोर संकलन ताडलका अननसार संकलन िररन्छ । 

 

※ठूलो आकारको फोिोर फाल्बनको लाडि फाल्ित िन्दा अगाष्ट्ड जािकार्ी गर्ाउि आवश्यक िुन्छ । कृपया संकलन 

िने डमडत िन्दा ३ डदन अिाडि (डिसेम्बर ३१ ताररख देडख जनवरी ३ ताररख सम्म, शडनबार र आइतबार बािेक) 

जानकारी िननुिोस ्। 

・खावासाकी शिरको वेबसाइटबाट अनलाइन आवेदन डदननिोस ्(शनरुमा प्रयोिकताुको व्यडिित जानकारीिरु दताु िनु आवश्यक छ) 

・फोििाट आवेदि  → ठूलो आकार्को फोहोर् ष्ट्लिे केन्र: 044-930-5300   समय: डबिान ८:०० देडख डदउाँसो ४:४५  
 
खावासाकी शिरमा फोिोर कसरी फाल्बने िन्ने बारेमा जानकारीको लाडि, कृपया "फोहोर् तथा पति: प्रयोगहुिे वस्ततको छत ट्याउिे तरर्का र् फाल्िे तरर्का" को पनडस्तका 

(ब्रोशर) िेननुिोस् ! !  विा कायाुलय तथा खावासाकी अन्तराुडरिय केन्रमा पनडस्तका (ब्रोशर) उपल्ब्ध छ। फन ररिाना सडितको जापाडनज, अंग्रेजी, डचडनयााँ, कोररयाली वा 

उत्तर कोररयाली, तािालोि, पोतनुिाली र स्पेडनश पनडस्तका (ब्रोशर) प्रयोि िननुिोस्। 

 

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

िािासाकी अधतराावरिय केधरको विदेशीको लाष्ट्ग पर्ामशा सेिा 

ष्ट्वष्ट्िन्ि िार्ा बाट एकै ठाउँिा पर्ामशा वलर् सष्ट्किे "िार् ्स्टप केन्र" 
केष्ट्ह प्रश्नहरु िएमा अथवा तपाईलाई केष्ट्ह समस्या पर्मेा हामीलाई सम्पका  गिता होस्। (ष्ट्ि:शतल्क) 

 

・परामशु सवेाको समय：मबहान १० बजे देडख १२ बजे िम्ि र मिउिँो १ बजे देडख ४ बजे िम्ि 

・परामशु सवेाको प्रत्यि िम्पका  नं.: 044-455-8811 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ प्रशासष्ट्िक अष्ट्िकृतद्वार्ा ष्ट्ि:शतल्क पर्ामशा सेवा  

(जापाष्ट्िज िार्ामा मात्र पर्ामशा सेवा उपलब्ि गर्ाइिे िएतापष्ट्ि अन्य िार्ामा अितवाद गर्ाई ष्ट्लिे व्यवस्थाको ितष्ट्कंग पष्ट्ि गिा सष्ट्कि,े तर् सशतल्क)  

【विवत र सिय】२०२०/१२/२० ( आइतबार ) र २०२१/१/१७ ( आइतबार )  मिउिँो २ बजे िेमि ४ बजे िम्ि 

【 स्थार् 】खावासाकी अन्तराुडरिय केन्र, दोश्रो तल्बला , िंघको बैठक कोठा 

 

िार्ा िार्  िार्ा िार् 

अंग्रेजी  सोमबार देडख शडनबार   ष्ट्िष्ट्ियााँ सोमबार देडख शडनबार  

पोततागाली मंिलबार र शनक्रबार   स्पेष्ट्िश मंिलबार र बनधबार 

कोररयर् /उत्तर् कोररयर् मंिलबार र डबिीबार  तागालोग मंिलबार र बनधबार 

ष्ट्ियतिामी मंिलबार र शनक्रबार  थाई सोमबार र मंिलबार 

इन्डोिेष्ट्सयाली मंिलबार र बनधबार  िेपाली मंिलबार र शडनबार 

खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्द्र 

होमपेज 


