२०२१ साल अप्रिल र मे महिनाको अंक

(ネパール語版)

खावासाकी अन्तरााष्ट्रिय केन्र

अंग्रेजी, चिनिय ाँ, कोरियि अथवा उत्ति कोरियि, स्पेनिश, पोर्तग
ु ली, र् ग लोग,
संघको

भियर्ि मी, थ ई, इन्डोिेभिय ली, िेप ली ि िजजलो ज प निज

होम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा हे र्ना होस ् ।

खावासाकी अन्तरााष्ट्रिय संघ २-२ ककजनकी गिओन््यो, र्ाकाहारा वडा, खावासाकी, खार्ािावा िान्त, २११-००३३,जापार्
फोर् र्ं:044-435-7000
फ्याक्स र्ं:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/
ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp

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

विदे शीहरुको लावि रमाईलो र उपयोिी जापाविज भाषाको कक्षा

・सानो समूह बनाएर समूहमा पढाईन्छ ।
・जापाननज संस्कृनि िथा आफू बस्ने क्षेत्र र त्यहााँ आईपने प्राकृनिक प्रकोपको बारे मा बुझ्नको लानि आवश्यक कार्यक्रमहरु पनन
हुन्छ ।

विहािको कक्षा

प्रत्येक मंिलिार र शुक्रिार

विहाि ९:५० दे खि ११:५० सम्म

पनहलो सेमेस्टर अनप्रल १३ िाररख (मंिलबार) － जुलाई २ िाररख (शुक्रबार)

(२२ पटक) १२,१०० र्ेन

दोस्रो सेमेस्टर सेप्टेम्बर १४ िाररख (मंिलबार) － निसेम्बर ३ िाररख (शुक्रबार) (२२ पटक) १२,१०० र्ेन
िेस्रो सेमेस्टर २०२२ साल जनवरी ११ िाररख (मंिलबार) － मार्य ११ िाररख (शुक्रबार) (१७ पटक) ९,३५० र्ेन
※नन:शुल्क बच्चा हे ररनदने सुनवधा छ । (१ वर्य भन्दा मानथको)

िेलुकीको कक्षा
पहिलो सेमेस्टर

प्रत्येक िुधिार

※पाठ्यक्रमको शुल्क छु ट्टै लाग्ने छ।

साझँ ६:३० दे खि ८:३० सम्म

अहिल १४ ताररख － जुलाई ७ ताररख (बुधबार)

(१२ पटक) ६,६०० येन

दोस्रो सेमेस्टर सेप्टेम्बर १ िाररख － निसेम्बर १५ िाररख (बुधबार) (१५ पटक) ८,२५० र्ेन
िेस्रो सेमेस्टर २०२२ साल जनवरी १२ िाररख － मार्य १६ िाररख (बुधबार) (९ पटक) ४,९५० र्ेन
※िच्चा हेररवदिे सुविधा छै ि ।
※पाठ्यक्रमको शुल्क छु ट्टै लाग्ने छ।

स्थान : खावासाकी अन्तरायनरिर् केन्द्र
सम्पकय ：खावासाकी अन्तरायनरिर् संघ
फोन नं : 044-435-7000
ईमेल : kiankawasaki@kian.or.jp
※कक्षा शुरुहुने हिन पररवततन पहन हुन सक्छ। त्यसैले आवेिन फारम भनत जािा राम्ररी सोधेर िे नुतिोस्।
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िािासाकी शहरको साकुरा फूल फुलेको हे िे मुख्य ठाउँ हरु
र्ो वर्य मार्तको अन्त्य िे खख अहिलको शुरु सम्म साकुरा फुल फुलेको िे रेर आनन्द हलन सक्नु हुन्छ।
खावासाकी शहरमा नवनभन्न आकर्यण भएको पाकय र हररर्ा ठाउाँ हरू धेरै छन्।
गत बर्यमा जस्तै साकुराका फूलहरू हे नयको लानि उपर्ुक्त अरु केनह नवशेर् सुन्दर ठाउँ िरुको पररर्य यस
िकारका छन्। समय हमलाएर िे नत जानु िोस् ।

वििायोउ योउसुइ（तामा िार्ड ・JR िान्िू लाइि, स्युकुिािारा
स्टे शििाट वहर्े र २ वमिेट）
एिो कालमा हनमात ण गररएको ऐहतिाहसक हसिंर्ाई निरको िाँ या बाँ या लगभग २
हकमी सम्म लिरै करीव 400 वटा साकुराका रुखिरु रोहपएको छ।

आसाओगावा（आसाओ वडा, ओदावारा लाईन, खाकिओ
स्टे शनबाट किडे र ३ किनेट)
खोलाको हकनारमा रोहपएको २५० वटा साकुराका रुखिरुको लिरले गुलाबी रिं गको सुरुङ्ग बनाएको पाइन्छ।

कोरोिािो िुरालाई कलएर वचखन्तत हुिुहुन्छ भने
◎सधै जचाउने कचकित्सिसँग परािशश वलिुहोस्। ◎सधै जचाउने कचकित्सि िभएको िण्डमा,

१. ज्वोरो,िोकी र घाँटी दु ख्ने जस्ता लक्षणििरु दे खापरे िो छ भिे,
ज्वोरो आवद उपचार ििे केन्द्रमा सम्पिश ििुडिोस् ।
फोि िं：0570-048914 (IP फोन आहि बाट फोन गरे र नलागेको खण्डमा 045-285-1015 मा फोन गनुतिोस्।)
सम्पिश समय：हबिान ९：०० दे खख राहत ९：०० सम्म (शननबार/आइिबार र नबदाको नदनिरुमा पनन सेवा उपलब्ध छ।)

२. लक्षणिरु केवह पकन दे खापरे िो छै न् भने,
िािासाकी शहरको कोरोिा भाइरस संक्रमण सिम्बि फोन िाफशत सम्पिश िेन्द्रिा फोन ििुडिोस्।
फोि िं：044-200-0730
सम्पिश समय：२४सै घण्टा (शननबार/आइिबार र नबदाको नदनिरुमा पनन सेवा उपलब्ध छ।)

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको िहुभाषी टे वलफोि परामशड िाउन्टर
（फोन िाफशत सम्पिश िेन्द्र）
फोि िं： 0120-565653 （फोन गरे को शुल्क लाग्दै न्।）

परामशड सेवा उपलब्ध हुने भाषािरु： अंग्रेजी, वचवियाँ, कोररयि, स्पेविश, पोतुडिाली, वभयतिामी, थाई

सम्पिश समय： अंग्रेजी, वचवियाँ, कोररयि, स्पेविश, पोतुडिाली भाषा
◇थाई भाषा：हबिान ९：०० दे खख साझँ ६：०० सम्म

हबिान ९：०० दे खख राहत ९：०० सम्म

◇वभयतिामी भाषा：हबिान १०：०० दे खख साझँ ७：०० सम्म
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िािासाकी अन्तराडवरिय केन्द्रको विदे शी भाषाको परामशड सेिा
केनह प्रश्न भएमा अथवा िपाईलाई केनह समस्या परे मा हामीलाई सम्पकय िनुयहोला। (नन:शुल्क)

★अवप्रल दे खि परामशड सेिाको समय लम्बिने भएिो छ!
＊परामशड सेिाको समय

मार्य ३१ िाररख सम्म

बििान १०:०० दे खख १२:०० सम्म र हिउँ सो १:०० दे खख ४:०० सम्म

अवप्रल १ ताररि िाट कबिान ९：०० दे खि ५：०० सम्म

＊परामशड सेिाको प्रत्यक्ष िं
भाषा

(दिउँ सोको खाजा खाने समयमा पनन परामर्श सेवा उपलब्ध हुनेछ।)
0454-455-8811
िार

भाषा

िार

अंग्रेजी

सोमबार दे खख शननबार

नर्ननर्ााँ

सोमबार दे खख शननबार

पोिुयिाली

मंिलबार र शुक्रबार

स्पेननश

मंिलबार र बुधबार

कोररर्ाली/उत्तर कोररर्ाली

मंिलबार र नबहीबार

िािालोि

मंिलबार र बुधबार

नभर्िनामी

मंिलबार र शुक्रबार

थाई

सोमबार र मंिलबार

इन्डोनेनसर्ाली

मंिलबार र बुधबार

नेपाली

मंिलबार र शननबार

खावासाकी अन्तरायनरिर्
केन्द्रको होमपेज

＊प्रशासविक अवधकृतद्वारा वि:शुल्क परामशड सेिा
(जापाननज भार्ामा मात्र परामशय सेवा उपलब्ध िराइने भएिापनन अनुवाद िराई नलने व्यवस्थाको बुनकंि पनन िनय सनकने, िर सशुल्क)

नमनि र समर् ： अनप्रल १८ िाररख (आइिबार) र मे १६ िाररख(आइिबार) हिउँ सो २:०० िे खख ४:०० सम्म
स्थान
： खावासाकी अन्तरायनरिर् केन्द्र दोस्रो िल्ला, संघको बैठक कोठा

