२०२२ साल अप्रिल र मे मप्रिनाको अंक 【मार्च मप्रिनाको अन्तमा प्रकाशन】

（ネパール語版）

खावासाकी अन्तर्ाच ष्ट्रिय केन्द्र

जापानिज, अंग्रेजी, निनियााँ, कोरियि या उत्ति कोरियि, स्पेनिश, पोर्तुगाली, र्ागालोग,
नियर्िामी, थाई, इन्डोिेनियाली, िेपाली ि िनजलो जापानिज
संघको होम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा हे ननचहोस् ।
खावासाकी अन्तर्ाचष्ट्रिय संघ २-२ ष्ट्कजनकी ष्ट्िओन्च्यो, नाकाहार्ा वडा, 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

निदे शीहरुको लानग िमाईलो ि उपयोगी जापानिज िाषाको कक्षा
・सानो समूह बनाएर् समूहमा पढाईन्च्छ ।
・जापाष्ट्नज संस्कृष्ट्ि िथा आफू बस्ने क्षेत्र र् त्यहााँ आईपने प्राकृष्ट्िक प्रकोपको बार्े मा बनझ्नको लाष्ट्ि आवश्यक
कायचक्रमहरु पष्ट्न हुन्च्छ ।

निहािको कक्षा प्रत्येक मंगलिाि ि शतक्रिाि निहाि ९:५० दे खि ११:५० िम्म
पष्ट्हलो सेमेस्टर् अष्ट्प्रल १ २ िारर्ख (मंिलबार्) － जनन २८ िारर्ख (मंिलबार्) (२१ पटक) ११,५५० येन
दोस्रो सेमेस्टर् सेप्टेम्बर् १३ िारर्ख (मंिलबार्) － ष्ट्डसेम्बर् २ िारर्ख (शनक्रबार्) (२२ पटक) १२,१०० येन
िेस्रो सेमेस्टर् २०२३ साल जनवर्ी १० िारर्ख (मंिलबार्)－ मार्च ७ िारर्ख (मंिलबार्) (१७ पटक) ९,३५० येन
※ष्ट्न:शनल्क बच्चा हे रर्ष्ट्दने सनष्ट्वधा छ । (१ वर्च भन्दा माष्ट्थको) पाठ्यक्रमको शनल्क छन ट्टै लाग्ने छ ।

िानर्को कक्षा प्रत्येक ितधिाि

स ाँझ ६:३० दे खि ८:३० िम्म

पष्ट्हलो सेमेस्टर् अष्ट्प्रल १३ िारर्ख－ जनलाई ६ िारर्ख (बनधबार्) (१२ पटक) ६,६०० येन
दोस्रो सेमेस्टर् सेप्टेम्बर् ७ िारर्ख－ ष्ट्डसेम्बर् २१ िारर्ख (बनधबार्) (१५ पटक) ८,२५० येन
िेस्रो सेमेस्टर् २०२३ साल जनवर्ी ११ िारर्ख－ मार्च ८ िारर्ख (बनधबार्) (९ पटक) ४,९५० येन
※बच्चा हे रर्ष्ट्दने सनष्ट्वधा छै न । पाठ्यक्रमको शनल्क छन ट्टै लाग्ने छ ।
स्थान：खावासाकी अन्तर्ाच ष्ट्रिय केन्द्र
सम्पकच：खावासाकी अन्तर्ाच ष्ट्रिय संघ
फोन नं：044-435-7000
ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp
※कक्षा शुरुहुने प्रिन पररवर्तन अथवा अनलाइन पष्ट्न हुन सक्छ। त्यसैले आवेिन फारम भनत जािा राम्ररी सोधेर िे नुतिोस्।

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

निदे शीहरुको लानग "नगरप लिक द्व र व्यवस्थ पन गररएको घरको आिेदि फािाम"
ििे र्रिका निकाउिे कायुक्रम
नगरपाप्रलका द्वारा व्यवस्थापन गररएको घरको आवेिन प्रिन चािने र्र फारम भने र्ररका थािा नभएकािरुलाई
आवेिन फारम भनात प्रसकाइन्छ। साथै िेष्ट्ह बेलानै फमच भर्े र् बनझाउन पनि मद्दि गने छ।
(फारम भिात अंग्रेजी, चाइप्रनज, कोररयन, उत्तर-कोररयन, पोर्ुतगाली, स्पेप्रनश, र्ागालोग, थाई, नेपाली, प्रभएर्नाम र
इन्डोनेप्रशयन भाषामा अनुवाि गरे र र्पाईिरुको सियोगको गने व्यवस्था पप्रन छ।)
नि:शतल्क
अलिम बुलकिंग गनुु पने
नमनर् ि िमय：जून ११ त ररख (शलनब र)
प्रििान १० िजे िे खि १२ िजे सम्म
स्थाि：खावासाकी अन्तर्ाच ष्ट्रिय केन्द्र, दोस्रो िल्लाको ग्रनप िष्ट्िष्ट्वष्ट्ध कोठा
आवेदन लदने अन्तिम म्य द：जून ८ र्ाररि (िुधिार) ४ :३० सम्ममा फोन, ईमेल अथवा केन्द्रमा आउनुिोस्।
नगरप लिक द्व र व्यवस्थ पन गररएको घर ििेको के हो र् ? आवासको समस्या परर्र्हे का आम्दानी कम भएकाहरुको
लाष्ट्ि दे श र् शहर्को आपसी सहयोिमा बनाइएको शहर्को स्वाष्ट्मत्वमा र्हे को आवास हो। ष्ट्नवेदन ष्ट्दन पाइने अवप्रध िथा बसाई
सररसकेपप्रछ पप्रन वाप्रषतक आयको मापिण्ड जस्ता ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्नयमहरु छन्, जनन ष्ट्नजी आवास भन्दा फर्क छन्। िसाई सिात कुनै
पप्रन प्रवशेष शुल्क वा नवीकर्ण शनल्क लाग्दै न । िर् प्रत्येक वर्च आय सवेक्षण िरर् प्रयोि शनल्क (घर भाडा) ष्ट्नधाचर्ण िरर्न्च्छ।
आिेदिको लानग च लिने योग्यर्ा: (१) वयस्क
(२) १ बर्च वा सोभन्दा बढी सम्बन्धिि शहर्मा बसाइ वा सो शहर्मा काम िर्े को हुनन पने
(३) माष्ट्सक आय ष्ट्नष्ट्िि रकम ननाघेको
(४) आवासको समस्या परर्र्हे काहरु इत्याष्ट्द

यनद र्पाईको कुर ि ई लिएर निखिर् हुितहुन्छ ििे・・・
◎कोिोिा िाइिि िंक्रमण सम्बन्ति िामान्य पिामशु िेिा िािे
१．िािािाकी शिरुमा कोरोन भ इरसको खोप िग उनको ि लग बुलकिंग गने केन्द्र:
फोि िं.：0120-654-478 （प्रििान ८:३० िे खि साँ झ ६:००）(शप्रनिार, आइर्वार र प्रििाका प्रिनिरुमा पप्रन िुल्ला हुने )
जापािी,अंग्रेजी ,निनियााँ,कोरियि,पोर्तुगाली ि स्पेनिश िाषामा पिामशु उपलब्ध छ।
२. ज्विो जिा लक्षणहरु िएका व्यन्तििरुको ि लग ज नक री
सधै जचाउने प्रचप्रकत्सकसँग परामशत प्रलई जचाएर िेर ।ं
・जिाउि नमल्िे निनकत्सा िंस्थाहरुम अथव िािािाकी शहिको कोिोिा िाइिि िंक्रमण
तथ खोप िग उनको ि लग बुलकिंग गने केन्द्रमा िम्पकु गितुहोि्।
फोि िं.： 044-200-0730
िमय：२४ घण्टा (शप्रनिार, आइर्वार र प्रििाका प्रिनिरुमा पप्रन िुल्ला हुने)
पिामशु लिन सलकने कुर िरु： कोर्ोना भाइर्स संक्रमणको बार्े , संक्रमणको र्ोकथाम िथा अन्य
३. स्वास्थ्य, श्रम र्था कल्याण मन्त्रालयको िहुिानषक टे नलफोि पिामशु क उन्टर（कि सेन्टर）
फोि िं： 0120-565653 （फोन गरे को शनल्क लाग्दै न्।）(शप्रनिार, आइर्वार र प्रििाका प्रिनिरुमा पप्रन िुल्ला हुने )
अंग्रेजी ,निनियााँ,कोरियि,पोर्तुगाली ि स्पेनिश,थाई ि नियर्िामी िाषामा पिामशु उपलब्ध छ।
िमय：प्रििान ९：०० दे न्धख राप्रर् ९：०० सम्म
◇थाई िाषा：प्रििान ९：०० दे न्धख साझँ ६：०० सम्म
◇नियर्िामी िाषा：प्रििान १०：०० दे न्धख साझँ ७：०० सम्म

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

२०२२ स ि इन्टििेििल फेखििल इि िािािाकी
प्रवश्वको प्रवप्रभन्न संस्कृप्रर् र् नृत्यको अनुभव गरर र्माउन सष्ट्कने यो कायचक्रम ३ वर्च पष्ट्छ अष्ट्ग्रम िुप्रकंग गरे र
सिभागी हुने र्ाररकिाट आयोजना गने भएका छ ।ं

प्रनर्क्षय गितुहोस ् !

निनमर् दशुक िािेि गरििेछ।

नमनर् ि िमय ： जनलाई ३ र्ाररि (आइिबार्) प्रििान १०：०० दे न्धख प्रिउँ सो ४:३० सम्म (योजना)
स्थाि ： खावासाकी अन्तर्ाच ष्ट्रिय केन्द्र
**************************************************************************************
केनह प्रश्न िएमा अथिा र्पाइलाई केनह िमस्या पिे मा हामीलाई िम्पकु गितुहोला। (नि:शतल्क)

ZOOM प्रयोग गिे ि ओन्लाइि पिामशु लिन सक्नु हुन्छ！

होमपेजबाट बनष्ट्कङ्ग िननचहोस्।

＊पर्ामशच सेवाको समय : ष्ट्बहान ९ बजे दे न्धख ५ बजे सम्म (ष्ट्दउाँ सो खाजा खाने समयमा पष्ट्न सेवा उपलब्ध छ।)

＊ पर्ामशच सेवाको प्रत्यक्ष फोन नं. : ０４４-４５５-８８１１
िम्बखिर् िाषाको अितिादक/िल्लाहकाि ििएको िािहरुमा पनि फोि माफुर् पिामशु को व्यिस्था छ।

िाषा

िाि

िाषा

िाि

अंग्रेजी
पोिनचिाली

सोमबार् दे न्धख शष्ट्नबार्
मंिलबार् र् शनक्रबार्

ष्ट्र्ष्ट्नयााँ
स्पेष्ट्नश

सोमबार् दे न्धख शष्ट्नबार्
मंिलबार् र् बनधबार्

कोरर्याली/उत्तर्
कोरर्याली
ष्ट्भयिनामी
इन्डोनेष्ट्सयाली

मंिलबार् र् ष्ट्बहीबार्

िािालोि

मंिलबार् र् बनधबार्

मंिलबार् र् शनक्रबार्
मंिलबार् र् बनधबार्

थाई
नेपाली

सोमबार् र् मंिलबार्
मंिलबार् र् शष्ट्नबार्

ओन्च्लाइन पर्ामशचको लाष्ट्ि

＊प्रशािनिक अनधकृर्द्वािा नि:शतल्क पिामशु िेिा

ष्ट्नबेदन ष्ट्दने पेज

खावासाकी अन्तर्ाच ष्ट्रिय
केन्द्रको पेज

(जापाष्ट्नज भार्ामा मात्र पर्ामशच सेवा उपलब्ध िर्ाइने भएिापष्ट्न अन्य भार्ामा अननवाद िर्ाई ष्ट्लने व्यवस्थाको बनष्ट्कंि पष्ट्न िनच सष्ट्कने, िर् सशनल्क)

नमनर् ि िमय： २०२२ साल अप्रिल १७ (आइिबार्) , मे १५ (आइिबार्)
स्थाि： खावासाकी अन्तर्ाचष्ट्रिय केन्द्र दोस्रो िल्ला, संघको बैठक कोठा

ष्ट्दउाँ सो २ बजे दे न्धख ४ बजे सम्म

