२०२२ साल अगस्ट र सेप्तेम्बेर महिनाको अंक (जुलाईको महिनाको अन्तमा प्रकाशन)

（ネパール語版）

खावासाकी अन्तराा ष्ट्रिय केन्द्र

जापानिज, अंग्रेजी, चिचियााँ, कोरियि या उत्ति कोरियि, स्पेचिश, पोर्तुगाली, र्ागालोग,
चियर्िामी, थाई, इन्डोिेचियाली, िेपाली ि िचजलो जापाचिज
संघको होम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा हे र्ुाहोस् ।
खावासाकी अन्तरााष्ट्रिय संघ २-२ ष्ट्कजुकी ष्ट्गओन्च्यो, र्ाकाहारा वडा, खावासाकी , खार्ागावा प्रान्त, २११-००३३,जापार्
फोर् र्ं:044-435-7000
फ्याक्स र्ं:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp

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

हे रनिचार गिनु पिे निदे शी िृद्धहरुको िर्ुमाि अिस्थाको बारे मा थाहा
भएका व्यक्तिहरुलाई प्रश्नािली सिेक्षणमा सहयोग गिु आग्रह गदु छ !ौं
खावासाकी शिरमा बसोबास गर्दै आइरिेका हवर्दे शी वृद्धिरु (र्दीर्घकालीन रुपमा िे रहवचार गननघ पने) को
िालको अवस्थाको बारे मा नगरपाहलकालाई जानकारी गराई भहवष्यका नीहििरुमा कार्ाघ न्वर्न गने उद्दे श्यले
प्रश्नावली सवेक्षण गनघ लागेको िो।
र्ो हवर्दे शी वृद्धिरुको िे रहवचारको हजम्मेवारी हलइराखेको अथवा िे रहवचारको हजम्मेवारी हलएको अननभव
भएको पररवारको सर्दस्य, त्यस्तो पेशामा लागेको व्यक्ति, हवर्दे शी वृद्धिरु िथा र्दीर्घकालीन रुपमा िे रहवचार गननघ
पने व्यक्तििरुको विघमान अवस्थाको बारे मा थािा भएका व्यक्तििरु लहक्षि प्रश्नावली सवेक्षणमा िो। लहक्षि व्यक्तििरुलाई प्रश्नावली
सवेक्षणमा सिर्ोग गनघ अननरोध गर्दघ छ ।ं सवेक्षणमा सिर्ोग गने व्यक्तििरुलाई उपिार स्वरुप मेक्तिकन खाना, कोररर्ाली खाना अथवा
जापानी खानाको रे हसपी पठाउने छ ।ं
※हवस्तृि हववरणको लाहग िोमपेज िे ननघिोस्।

प्रश्नािली सिेक्षणको अिनि : २०२२/८/१ दे क्ति २०२३/१/३१
िहिागी हुिे र्रिका
: इमेल, हुलाक अथवा प्रत्यक्ष केन्द्र आएर बनझाउनन िोस्।
★हुलाक बाट पठाउदा जििरी ३१ र्ाररि सम्म पनग्ने गरर पठाउिनहोस्।
प्रश्नावलीको सिेक्षण पेज : https://www.kian.or.jp/topics/fragebogen22.shtml
***************************************************************************************************************

के र्पाई "बोच्चया" िेलेर हे िु चाहिन हुन्छ ?

"बोच्चर्ा" भनेको उमेर, हलङ्गको वास्ता नगरी, शारीररक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति आष्ट्ि सबैजर्ा सँगै हमलेर प्रष्ट्तस्पर्ाा गर्ा
सष्ट्कर्े एउटा खेल हो।र्ो प्यारालक्तिकको आहधकाररक खेलको रुपमा पररष्ट्ित छ। सवघसाधारण व्यक्तििरु सिभागी हुन हमल्ने
"बोच्चर्ा" खेलको प्रहिर्ोहगिािरु िथा कार्घक्रमिरु धेरै ठाउँ िरुमा समर् समर्मा आर्ोहजि हुने गछघ ।

【हमहि र समर्】: २०२२ / ८ / २० (शहनबार) हबिान १० बजे बाट १२ बजे सम्म
【ठाउँ 】: खावासाकी अन्तराघ हरिर् केन्द्रको िल
【लहक्षि सिभागीिरु】: १२ वर्घ भन्दा माहथको जो कोहि पहन
【आवेर्दकको संख्या】: २० जर्ा सम्म (पष्ट्हला आवेर्दर् ष्ट्िर्ेलाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्िईर्ेछ)
【आवेर्दर् शुरु हुने हर्दन】: जूर् २० ताररख (सोमबार) िे क्तख (फोन, फ्याि, ईमेल अथवा केन्द्रमा आएर आवेर्दर् हर्दननिोस्।）
【सम्पका】: खावासाकी अन्तराा ष्ट्रिय केन्द्र
【फोर् र्ं.】: 044-435-7000
【फ्याि】：044-435-7010
【ईमेल】：soudan39@kian.or.jp

उच्च माध्यनमक निद्यालय भिाु सम्बक्ति जािकारी कायुक्रम
निदे शी र्था निदे शसँग जोनिएका बच्चाहरुको लाचग
★ प्रवेश चि:शतल्क、आवेदि ििे चदितपिेछ！
★ प्रशािचिक अचिकृर्द्वािा चि:शतल्क िल्लाह
पचि चलि िक्नत हुन्छ।
★ अिनिादकको व्यिस्था पनि छ।

खानागावा प्रान्तको सावाजष्ट्र्क उच्च माध्यहमक हवद्यालर्
भनाघ हुन आवश्यक जार्कारी प्रिार् गररर्ेछ।

【हमहि र समर्】: २०२२/ ११/ १९ (शहनबार) हर्दउँ सो १:०० र्दे क्तख ४:०० सम्म（आउर्े समय िोहकएको हुन्छ।）
【स्थान】: खावासाकी अन्तराघ हरिर् केन्द्रको हल
【आवेिर् ष्ट्िर्े अक्तन्तम】 : २०२२/ ९/ ३(शहनबार) सम्म https://hsguide.me-net.or.jp/reservations
【लष्ट्ित व्यक्ति】: माध्यष्ट्मक हवद्यालर्को ष्ट्वद्याथी र अष्ट्भभावक अथवा समथाक
(जम्मा २४ पररवार र एउटा पररवारबाट ३ जर्ा सम्म) (गोला प्रथाबाट छाहनने)

【ष्ट्बषय】: उच्च माध्यष्ट्मक हवद्यालर्को पररचर्, हवद्यालर् भनाघ सम्बक्तिि अरु पष्ट्र् ष्ट्वष्ट्भन्न कुराहरु
【सम्पका】: जापाहनज, अंग्रेजीमा लेखेर koko@mcajp.com मा ईमेल पठाउननिोस्।
【आयोजक】: बहुसांस्कृहिक गहिहवहध सिकघ पररर्र्द, खावासाकी अन्तराघ हरिर् केन्द्र, खानागावा प्रान्तीर् हशक्षा पररर्र्द,
बहुसां स्कृहिक हशक्षा नेटवकघ खानागावा
******************************************************************************************************************

अिलाइि िेटघाट र्था छलफल कायुक्रम "थाई खािा" (जूम)
आफ्नो र्रै मा पहन सहजलै सँग पकाउन सहकने खाना सँगै पकाएर िे र ।ं थाई संस्कृहिको पहन पररचर् गनेछ ।ं
【ष्ट्मष्ट्त र समय】： २०२२ / ८ / १५ (शहनबार)

हबिान ११ बजे बाट हर्दउँ सो १ बजे सम्म

【ष्ट्शिक】： र्ाखािा ष्ट्सररवार्（थाई र्ागररक）
【खानाको पररकार】： रापुमु (पोकाको ष्ट्कमा मासुको मसलेिार सलाि)

अन्य

【सहभाष्ट्गता शुल्क】： ष्ट्र्:शुल्क（अनलाइन भएकोले）
【आवेिर् ष्ट्िर्े तररका】：होमपेजको आवेिर् फारम अथवा ई-मेल बाट आवेिर् ष्ट्िर्ुहोस्। ★२०२२/१०/४ सम्ममा★
【आवेिर् फारमको पेज】： https://www.kian.or.jp/wf/ ई-मेल: soudan39@kian.or.jp
※ष्ट्वस्तृत ष्ट्ववरणको लाष्ट्ग फ्लायर, िोमपेज, Facebook तथा खावासाकी अन्तराा ष्ट्रिय केन्द्रमा सम्पका गर्ुाहोला।
*****************************************************************************************************************

केहि प्रश्न भएमा अथवा िपाइलाई केहि समस्या परे मा िामीलाई सिकघ गननघिोला। (हन:शनल्क)

ZOOM प्रयोग गरे र अिलाइि परामशु नलि सक्ननहुन्छ！

िोमपेजबाट बनहकङ्ग गननघिोस्।

＊परामशघ सेवाको समर् : हबिान ९ बजे बाट साँ झ ५ बजे सम्म (हर्दउँ सो खाजा खाने समर्मा पहन सेवा उपलब्ध छ।)

＊ परामशघ सेवाको प्रत्यक्ष फोन नं. : ０４４-４５５-８８１１
सम्बक्तिि भार्ाको अननवार्दक/सल्लािकार नभएको बारिरुमा पहन फोन माफघि परामशघको व्यवस्था छ।

भाषा

बार

भाषा

बार

अंग्रेजी
पोिनघगाली

सोमबार र्दे क्तख शहनबार
मंगलबार र शनक्रबार

हचहनर्ाँ
स्पेहनश

सोमबार र्दे क्तख शहनबार
मंगलबार र बनधबार

कोररर्ाली/उत्तर
कोररर्ाली
हभर्िनामी
इन्डोनेहसर्ाली

मंगलबार र हबिीबार

िागालोग

मंगलबार र बनधबार

मंगलबार र शनक्रबार
मंगलबार र बनधबार

थाई
नेपाली

सोमबार र मंगलबार
मंगलबार र शहनबार

＊प्रशासनिक अनिकृर्द्वारा नि:शनल्क परामशु सेिा

अनलाइन परामशघको लाहग
आवेर्दन हर्दने पेज

खावासाकी अन्तराघ हरिर्
केन्द्रको पेज

(परामशघ सेवा जापाहनज भार्ामा मात्र उपलब्ध भएिापहन अन्य भार्ामा अननवार्द गराई हलने व्यवस्थाको बनहकंग पहन गनघ सहकने , र्र सशनल्क)

नमनर् र समय： २०२२ साल अगर २१ (आइिबार) , सेप्तेम्बेर १८ (आइिबार)
स्थाि
： खावासाकी अन्तराघ हरिर् केन्द्र र्दोस्रो िल्ला, संर्को बैठक कोठा

हर्दउँ सो २ बजे बाट ४ बजे सम्म

