२०२१ साल अक्टोबर र नोभेम्बर महिनाको अंक

（ネパール語版）

खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्द्र

अंग्रेजी, चिचिय ाँ, कोरियि य उत्ति कोरियि, स्पेचिश, पोर्तुग ली, र् ग लोग,
चियर्ि मी, थ ई, इन्डोिेचिय ली, िेप ली, जापानिज र सनजलो जापानिज
संघको

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

खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय संघ २-२ ष्ट्कजनकी ष्ट्िओन्च्यो, र्ाकाहार्ा वडा, खावासाकी, खार्ािावा प्रान्त, २११-००३३, जापार्
फोर् र्ं:044-435-7000

फ्याक्स र्ं:044-435-7010

【ष्ट्मष्ट्ि】: २०२१/ ११/ ०६ (शहनबार)

https://www.kian.or.jp/ ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp

चि:शतल्क

हबिान १० बजे दे खि १२ बजे सम्म

【स्थार्】खावासाकी अन्तर्ाा ष्ट्रिय केन्द्र, दोस्रो िल्ला, दान्िाचु िाचुदोउ रुम (समूिको कार्यक्रम कोठा)
【लहित व्यक्ति】उच्च माध्यहमक हिद्यालर् अथिा सोभन्दा माष्ट्थका हिद्याथीहरु）
【लहित संख्या】२० जर्ा सम्म (पष्ट्हला आिेदन हदनेलाई पष्ट्हलो प्राथष्ट्मकिा)

अग्रिम
बकु किंगको
आवश्यक

【प्रहशिक】उकेर् एकेडे मीको प्रधार्ाध्यापक फान्ग जेि हुआ（Fang Zhen Hua）
【ष्ट्िषय】(१) र्ोजिार् खोज्दाको आधार्भूि ज्ञार्

(२) र्ोजिार् खोज्ने िरर्का

(४)र्ोजिार् खोज्दा ध्यान पर्ायउने पने कुरािरु
【सम्पका/आिेदन】खावासाकी अन्तर्ाा ष्ट्रिय संघ
【फोर् र्ं】044-435-7000
नि:शुल्क
अितव द

(३)अन्तरिाताय को अभ्यास

(५) र्ोजिार् खोज्दाको प्रश्नोत्तर

फोर् अथवा ईमेल िर्ना िोस् ।

【ईमेल】soudan39＠kian.or.jp

नवदे शसँग जोनिएका बालबानलकाहरुको ल चग

उच्च माध्यनमक नवद्यालय भिाा सम्बन्धि जािकारी कायाक्रम

खार्ािावा प्रान्तको सर्कार्ी उच्च माध्यष्ट्मक ष्ट्वद्यालयमा भर्ाा हुर् चाष्ट्हर्े आवश्यक जार्कार्ीिरु र् पर्ामर्ा ष्ट्दईर्ेछ।
【ष्ट्मष्ट्ि】२०२१/ ११/ २० (शहनबार)

हदउँ सो १ बजे दे खि ४ बजे सम्म

【स्थार्】खावासाकी अन्तर्ाा ष्ट्रिय केन्द्रको हल
【आवेदर् ष्ट्दर्े अखन्तम हमहत】२०२१/ १०/ ३०(शहनबार) सम्ममा फोर् अथवा केन्द्रमा आएर आिेदन हदनुिोस्।
【लष्ट्िि व्यक्ति】माध्यष्ट्मक हिद्यालर्को ष्ट्वद्याथी र अष्ट्भभावक अथिा समथाक
（जम्मा २० पररिार र एउटा परर्वार्िाट ३ जर्ा सम्म）

【ष्ट्िषय】पर्ीिाको योग्यिा िथा हिद्यालर् भनाय सम्बखित अरु पष्ट्र् ष्ट्वष्ट्भन्न कनर्ाहरु
【सम्पका】खावासाकी अन्तर्ाा ष्ट्रिय संघ

【फोर् र्ं】044-435-7000

【आयोजक】िहुसांस्कृष्ट्िक िष्ट्िष्ट्वष्ट्ध सम्पकय परर्षद र खावासाकी अन्तर्ाा ष्ट्रिय संघ

★चि:शतल्क प्रवे श
तर आवेदि नदिु पिे !
★प्रश िचिक अचिकृको
चििः शतल्क पि मशु पचि
उपलब्ध छ।

【ष्ट्मष्ट्ि】२०२१/ १०/ १६(शहनबार), ३०(शहनबार) हदउँ सो २ बजे दे खि ४ बजे सम्म (ष्ट्र्:र्नल्क)
【लहित संख्या】३० जर्ा सम्म मात्र（HP
【आवेदर् ष्ट्दर्े अखन्तम हमहत】२०२१/ १०/ १५ (र्नक्रबार) सम्ममा िोमपेज को आवेदर् फार्ामिाट आवेदर् ष्ट्दर्नहोला।
【ष्ट्िषय】खावासाकीको हिदे शी हिद्याथीिरुले र्स शिरको हिहभन्न कनर्ाहरुको परर्चय ष्ट्दर्े, आफ्र्ो दे र् िथा खावासाकीको
सस्कृहत अथिा चलहचत्र आष्ट्द समूहमा हिभाजन भइ गरे को छलफलको हनस्कर्य प्रस्तुत गने
【सम्पका】खावासाकी अन्तर्ाा ष्ट्रिय संघ

【फोर् र्ं】044-435-7000

【ईमेल】soudan39＠kian.or.jp

ख व ि की शहरको नवदे शी िागररकहरुको प्रनतनिनिको बैठक
१४ औं कायाकालको प्रनतनिनिको आवेदि खुल्ला
नवदे शी िागररकहरुको प्रनतनिनि भएर तपाइँ को आव ज ख व ि की िहिम पुयााऔ ं !
【योग्यिा】(१) जापानी नागररकता नहलएको व्यखि (हिदे शी)
(२) १८ िर्य लागेको अथिा सो भन्दा बहि उमेरको व्यखि
(३) एक िर्य भन्दा बिी िािासाकी शिरको बाहसन्दाको नामािलीमा नाम दताय भएको व्यखि
【लहित संख्या】बहिमा २६ जना सम्म
【कार्यकाल अिहि】२०२२/ ४/ १ दे खि २०२४/ ३/३१ सम्म (दु ई िर्य)
【आवेदर् ष्ट्दर्े िरर्का】२०२१/९/१ (िनधबार) दे खि २०२१/ ११/ १६ (मंगलबार)
※१६ ताररिको हुलाकको छाप भएको आिेदन फाराम पहन स्वीकृत हुनेछ।
आवेदर् फाराम बहुसांस्कृहतक पदोन्नहत शािामा हुलाक माफयत पठाउनुिोस्। (आफै शािामा गएर
बुझाएपहन हुन्छ।)
पत्राचार ठे िार्ा: िािासाकी नागररक संस्कृहत ब्यूरो नागररक जीिन हिभाग बहुसांस्कृहतक पदोन्नहत शािा
िािासाकी फ़ुरोखिर्र हबखडं ग ९ औं तल्ला, ११-२ एहकमाए िोनच्योउ, िािासाकी िडा, िािासाकी
२१०-०००७

【आवेदर् फार्ाम】प्रत्येक िडा कार्ाय लर्िरु, नागररक केन्द्रिरुको जार्कार्ी कर्ार् (हसहमन् िान्) आहद ठाउँ िरु मा
र्ाक्तखएको हुन्छ। साथै र्िर्पाष्ट्लकाको िेबसाइट बाट पहन डाउनलोड गनय सक्नुहुन्छ।
【ष्ट्िषय】हिदे शी नागररकिरुले आफ्नो दै हनक जीिनमा मिसुस गरे का कुरािरु तथा भोग्दै आइरिे का समस्यािरु आहदको
बारे मा आफुिरुले नै हिर्र्िस्तु छाहन छलफल गने गररन्छ।हनस्केको नहतजा मेयर् सामन राखिन्छ। त्यसको
आिारमा नीहत हनमाय ण अथिा नीहत पररितयनको प्रस्ताि गने गदय छ।
※छलफल जापाष्ट्र्ज भाषामा गररन्छ। कागजपत्रिरुको िाखन्जको माहथ हिरागाना लेखिएको हुन्छ।

【सम्पका】िािासाकी नागररक संस्कृहत ब्यूरो नागररक जीिन हिभाग बहुसां स्कृहतक पदोन्नहत शािा
फोन नं. ：044-200-2846
खावासाकी अन्तर्ाा ष्ट्रिय केन्द्र, हिदे शीिरुको लाहग परामशय सेिाको काउिर "िान स्टप सेिर"
फोन नं. ：044-455-8811

खावासाकी अन्तराानरिय केन्द्रको नवदे शी भाषाको परामशा सेवा
केहि प्रश्न भएमा अथिा तपाइलाई केहि समस्या परे मा िामीलाई सम्पकय गनुयिोस्। (हन:शुल्क)

जुलाई १ दे खि ZOOM प्रर्ोग गरे र अनलाइन परामशय शुरु भएको छ！
होमपेजबाट बकू िं ग गर्नह
ु ोस ्।
＊परामशयको समर्： हबिान ९ बजे दे खि ५ बजे सम्म (हदउँ सो िाजा िाने समर्मा पहन सेिा उपलब्ध छ）
＊ परामशयको प्रत्यि फोन नं.： ０４４-４５５-８８１１

सम्बखित भार्ाको सल्लािकार नभएको बारिरुमा पहन फोन माफयत परामशयको व्यिस्था छ।
भाषा
अंग्रेजी
पोतुयगाली
कोररर्ाली/उत्तर कोररर्ाली
हभर्तनामी
इन्डोनेहसर्ाली

बार
सोमबार दे खि शहनबार
मंगलबार र शुक्रबार
मंगलबार र हबिीबार
मंगलबार र शुक्रबार
मंगलबार र बुिबार

भाषा
हचहनर्ाँ
स्पेहनश
तागालोग
थाई
नेपाली

बार
सोमबार दे खि शहनबार
मंगलबार र बुिबार
मंगलबार र बुिबार
सोमबार र मंगलबार
मंगलबार र शहनबार

＊प्रशासनिक अनिकृतद्वारा नि:शुल्क परामशा सेवा

अिलाइि परामशाको
लानग आवेदि नदिे पेज

खावासाकी अन्तराानरिय

न्द्रको) होमपेज
(जापाहनज भार्ामा मात्र परामशय सेिा उपलब्ध हुने भएतापहन अन्य भार्ािरु को अनुिादको लाहग बुहकंग गनय सक्नुक
हुे न्छ।

हमहत र समर् ： अक्टोबर १७ ताररि (आइतबार) र नोभेम्बर २१ ताररि (आइतबार)
स्थान
： िािासाकी अन्तराय हरिर् केन्द्र दोस्रो तल्ला, संघको बैठक कोठा

हदउँ सो २ बजे दे खि ४ बजे सम्म

