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ख व ि की अन्ति ुचरिय केन्द्र
चवदे शीहरूको ल चग पि मशु िेव को समय लम्बिएको छ !

२०२१ साल अष्ट्प्रल १ ताररख बाट ष्ट्वदे शीहरूको लाष्ट्ि परामर्श सेवाको वान स्टप केन्द्र (केहि पर्ाश सबैभन्दा पहिला
सम्पकश गने ठाउँ ) को नयाँ समय ताहलका ष्ट्नस्किएको छ। यस वर्श र्े खि र्ोभार्ी टे हलफोन सेवा पहन र्ुरु गरे का छ ।ौं
त्यसैले तपाईिरुको मातृभार्ाको सल्लािकार कायाशलयमा नभएको बारिरुमा पहन तपाईिरुलाई टे ष्ट्लफोन माफात
सेवा हर्ने व्यवस्था गरे का छ ।ौं

पि मशु िेव को िमय
बिहान ९ िजे दे म्बि सााँझ ५ िजे

(हर्उँ सोको िाजा िाने समयमा पहन सेवा उपलब्ध छ）

हवद्यालय भनाश तथा रोजगार, नयाँ र्ैहिक सत्र, रोजगारीको पररवतशन आहर् तपाईिरुको
नयाँ जीवन अथवा र्ै हनक जीवनमा कुनै समस्या परे मा फोन, ईमेल अथवा हसधै काउन्टरमा आएर सोध्नुिोस् ।
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२०२१ ि ल इन्टरनेसनल फेम्बििल इन िावासाकी
(२०२१ साल िावासकी अन्तराश हरिय मिोत्सव)

जुलाई ४ ताररिमा आयोजना गने योजना गरे को इन्टरनेसनल फेखिबल (अन्तराश हरिय मिोत्सव) कोरोना भाइरसको
सौंक्रमण फैहलन नहर्ने उद्दे श्यले यस वर्श पहन आयोजना नगने भएको छ ।

गमी चिद म िच्च हरूको चवदे शी ि ष को कक्ष
चमचर्：२०२१ साल जुलाई २१ ताररख (बुधबार) दे स्कख २३ ताररख (शुक्रबार) सम्म
स्थ ि：खावासाकी अन्तराा ष्ट्रिय केन्द्र
चवद्य थीको िंख्य ：एउटा कक्षामा १५ जना मात्र (धेरै जनाको आवेदन आएमा गोलाप्रथा बाट छाष्ट्ननेछ l)
कक्ष शतल्क：३,३०० येन (पाठ्यक्रमको शुल्क समेत)
आवेदि चदिे र्रिक ：खावासाकी अन्तराा ष्ट्रिय केन्द्रको होमपेजमा भएको फमामा तलको कुराहरु भनुािोस्।
१. ष्ट्नवेदन ष्ट्दने कक्षा
२. बच्चाको नाम (अौंग्रेजी र काताकानामा) ३. पढ् ने कक्षा (हवद्यालयमा)
४. अष्ट्भभावकको नाम ५. ठे िाना ६. ष्ट्दउँ सो सम्पका हुने अष्ट्भभावकको फोन नं . ७. अष्ट्भभावकको ईमेल
आवेदि चदिे म्य द： २०२१ साल जून २५ ताररख (शुक्रबार) सम्म
कक्ष

िमय

लचिर् कक्ष क चवद्य थी

चशक्षकको ि म

बालकको अंग्रेजी कक्षा A

९:५० दे स्कख १०:५०

कक्षा १ र २

फुजीकुरा एरुदाबेआतोररसु

बालकको अंग्रेजी कक्षा B

११:०० दे स्कख १२:००

कक्षा ३ र ४

बालकको स्पेष्ट्नश कक्षा

१:०० दे स्कख २:००

कक्षा १ दे स्कख ५

（अजेस्किनाको नागररक）
इष्ट्िखावा ज्योबान्नी
（पेरुको नागररक）

कोिोि को भ्य क्सिि सिम्बि टे बलफोनिाट सम्पकक गने केन्द्र
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको बहुभाषी टे ष्ट्लफोन परामशा केन्द्र（कल सेिर）
फोि िं： 0120-761770（फोन िरे को शुल्क लाग्दै न）
िमय：तल ष्ट्दइएको समय ताहलका िेनुशिोस्। （शष्ट्नबार, आइतबार तथा ष्ट्बदाको ष्ट्दन पष्ट्न सेवा उपलब्ध）
・ज प चिज,अंग्रेजी, ि इचिज, कोरियि वा उत्ति-कोरियि, पोर्तग ली, स्पेचिश: हबिान ९ बजे र्े खि राहत ९ बजे सम्म
・थ ई: हबिान ९ बजे र्े खि बेलुकी ६ बजे सम्म
・चियर्ि मी: हबिान ९ बजे र्े खि बेलुकी ७ बजे सम्म
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चवदे शीहरुको ल चग「िगिप चलक द्वारा व्यवस्थापन गररएको
घरको आवेदि फ ि म」ििे र्रिक चिक उिे क युक्रम
निरपाष्ट्लका द्वारा व्यवस्थापन गररएको घरको आवेदन ष्ट्दन चािने तर फारम भने तररका थाहा नभएकाहरुलाई
आवेदन फारम भनाा हसकाइन्छ। साथै फारम बुझाउन मद्दत पनि िररनेछ।
(फारम भर्ाश अंग्रेजी, िाइष्ट्नज, कोररयन, उत्तर-कोररयन, पोतुािाली, स्पेष्ट्नश, तािालोि, थाई, नेपाली, ष्ट्भएतनाम र इन्डोनेष्ट्शयन
भार्ामा अनुवार् गरे र तपाईिरुको सियोगको गने व्यवस्था पहन छ।)

चमचर्：जूि १२ र् रिख (शचिि ि) बिहान १० िजे दे क्सख १२ िजे िम्म

बन:शुल्क, र्ि अबिम िूचकङ्ग आवश्यक !

स्थ ि：खावासाकी अन्तरााष्ट्रिय केन्द्र, दोस्रो तल्लाको सौंस्थागत कायेक्रम गने कोठा (दान्ताई खाचुदोउ रुम)
आवेदि चदिे म्य द：जून ९ ताररख (बुधबार) ४ :३० सम्ममा फोन िनुाहोस् अथवा केन्द्रमा आउनुहोस् ।
िगिप चलक द्वारा व्यवस्थापन गररएको घर ििेको के हो र् ?
बस्न घरको समस्या भएको तथा आम्दानी कम भएकाहरुलाई सिो भाडा हतरे र बस्न हर्नको लाहग दे श र शहरको आपसी
सहयोिमा बनाइएको शहरको स्वाष्ट्मत्वमा रहे को घर हो। आवेदन ष्ट्दन पाइने समय तथा बस्न शुरु िररसकेपष्ट्छ पष्ट्न ष्ट्वष्ट्भन्न
ष्ट्नयमहरु पालना गनुश पने तथा आम्दानीको मापदण्डहरु जिा कुरािरु छ। जुन ष्ट्नजी भाडाको घर भन्दा फरक छ। निरपाष्ट्लका
द्वारा व्यवस्थापन गररएको घरमा बस्न कुनै हवर्ेर् रकम अथवा नवीकरण शुल्क हतनुश पर्ै न्। तर प्रत्येक वषाको आय हववरण िे रेर
त्यस वर्शको घर भाडा ष्ट्नधाा रण हुन्छ।

आवेदि बदनको लाबग चाबहने कुराहरु： (१) २० वर्श अथवा सो भन्दा माहथको उमेरको व्यखि (वयि)
(२) १ बषा अथवा सोभन्दा बढी सम्बस्कित र्िरमा बस्ने अथवा सो र्िरमा भएको कायाश लयमा काम गने व्यखि
(३) ष्ट्नष्ट्ित माष्ट्सक आम्दानी भन्दा बढी नभएको व्यखि
(४) बस्न घरको समस्या भएको व्यखि आहर्
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ख व ि की अन्ति ुचरिय केन्द्रको चवदे शी ि ष को पि मशु िेव
केष्ट्ह प्रश्न भएमा अथवा तपाइलाई केष्ट्ह समस्या परे मा हामीलाई सम्पका िनुाहोस्। (ष्ट्न:शुल्क)

★अचिल मबहनाि ट पि मशु सेवाको िमय लम्बिएको ि！
＊परामशा सेवाको समय： हबिान ९：०० दे स्कख ५：०० सम्म (हर्उँ सोको िाजा िाने समयमा पहन सेवा उपलब्ध छ）
＊ परामशा सेवाको प्रत्यक्ष फोन नं.： ０４４-４５５-８８１１

िम्बक्सिर् ि ष को सल्लाहकार कायाकलयमा नभएको िारहरुमा पबन टे चलफोि म फुर् सेवा बदने व्यवस्था छ।
िष
अंग्रेजी
पोतुािाली
कोररयाली/उत्तर कोररयाली
ष्ट्भयतनामी
इन्डोनेष्ट्सयाली

िि
सोमबार दे स्कख शष्ट्नबार
मंिलबार र शुक्रबार
मंिलबार र ष्ट्बहीबार
मंिलबार र शुक्रबार
मंिलबार र बुधबार

िष
ष्ट्िष्ट्नयाँ
स्पेष्ट्नश
तािालोि
थाई
नेपाली

िि
सोमबार दे स्कख शष्ट्नबार
मंिलबार र बुधबार
मंिलबार र बुधबार
सोमबार र मंिलबार
मंिलबार र शष्ट्नबार

＊िश िचिक अचिकृर्द्व ि चि:शतल्क पि मशु िेव

खावासाकी अन्तरााष्ट्रिय
केन्द्रको होमपेज

(जापाष्ट्नज भाषामा मात्र परामशा सेवा उपलब्ध िराइने भएतापष्ट्न अनुवाद िराई ष्ट्लने व्यवस्थाको बुष्ट्कंि पष्ट्न िना सष्ट्कने, तर सशुल्क)

ष्ट्मष्ट्त र समय ： जून २० ताररख (आइतबार) र जुलाई १८ ताररख (आइतबार) हर्उँ सो २:०० र्े खि ४:०० सम्म
स्थान
： खावासाकी अन्तराा ष्ट्रिय केन्द्र दोस्रो तल्ला, संघको बैठक कोठा

