
यो वर्ष प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्ष गराइने छ। 

२०२२ साल डिसेमे्बर र २०२३ साल ज़ेनेवरी मतिनाको अंक (नोबेम्बर मतिनाको अन्तमा प्रकाशन)              （ネパール語版） 

खावासाकी अन्तरााडरि य केन्द्र 
                                             

 

 

 

जापानिज, अंगे्रजी, चिचियााँ, कोरियि या उत्ति कोरियि, से्पचिश, पोर्तुगाली, र्ागालोग, 

चियर्िामी, थाई, इन्डोिेचियाली, िेपाली ि िचजलो जापाचिज 

संघको  होम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा हेननाहोस् । 

खावासाकी अन्तरााडरि य संघ   २-२ डकजनकी डिओन्च्यो, नाकाहारा विा, 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 
 
******************************************************************************************************** 

निदेशी तथा निदेशसँग जोनिएका बच्चाको लानग प्राथनिक निद्यालय भिाा सम्बन्धि जािकारी कायाक्रि 

"जापानको प्राथतमक तवद्यालय भनेको कस्तो ठाउँ हो? " "जापातनज भार्ा नबुझे्न हुनाले तवद्यालय भनाष सम्बन्धि जानकारी कायषक्रममा 

गए पतन केति बुन्धदिन…" जस्ता प्राथतमक तवद्यालय भनाष सम्बन्धि तिन्ता िथा प्रश्निरूको उत्तर तिई मद्दि िर्छौं। जापानको प्राथडमक 

तवद्यालयको बारेमा पूवा प्रधानाध्यापकको कन राहरु सनने्नर्छ  ँर तभतियो िथा गाइिबुक (बहुभार्ी र खान्धजजको मातथ तिरागाना लेखेको) 

िेिै तवद्याथी जीवन र भनााको लाडि के-के तयारी िने भनेर व्याख्या िनेर्छ ।ं   

कायाक्रि सम्बन्धि  निसृ्तत जािकारीको लानग होिपेज तथा कायाक्रिको पर्ाा हेिनाहोस्।  
 

चमचर्   ：२०२३/ १/ २८ (शतनबार)  तिउँसो १:३० िेन्धख ४:०० सम्म  

स्थाि  ：खावासाकी अन्तरान्धरि य केन्द्रको िल  

शतल्क  ：डन:शनल्क （अननवाद तथा बच्चा हेररडदने सनडबधा उपलब्ध र्छ, बूडकंि िनना पनेर्छ।)       

िम्पकु ：फोन（044-455-8811）、इमेल（soudan39@kian.or.jp）अथवा केन्द्रमा आएर प्रत्यक्ष आवेिन  
...................................................................................................................................................... 

खािागावाको िावुजचिक प्राथचमक र्था माध्याचमक निद्यालयमा बच्चालाई ििाु गिु िाहिेहरुका लाचग 
अको वर्षको अडप्रलबाट खावासाडकको सावाजडनक प्राथडमक तथा माध्यडमक डवद्यालयमा आ-आफ्नो बच्चािरुलाई  भनाा गनष चाहने 

डवदेशीिरुले आफन  बसे्न ठाउँको विा कायाषलय अथवा निरपाडलकामा गएर भनाषको लातग डनवेदन डदनन होला। अतिलेको तभर्ा 

अनुसार जापानमा बसे्न म्याि सकेको भएिा पतन तनवेिन तिन सकु्नहुजछ। 
 

लनित व्यक्ति  : प्राथडमक डवद्यालयका डवद्याथी ⇒ २०१६ / ४/ २ िेन्धख २०१७/ ४/ १ सम्म जने्मका बच्चािरु 

माध्याडमक डवद्यालयका डवद्याथी ⇒ २०२३ साल माचामा प्राथडमक डवद्यालय सडकने बच्चाहरु 

िम्पकु       : विा कायाषलयको डनवासी तवभाग अथवा निरपाडलकाको डनवासी केन्द्र 
  
*********************************************************************************************************** 

२८औ ंनिदेशीहरुको जापानिज भाषा िकृ्तत्व-कला प्रनतयोनगता  प्रनतस्पर्धीहरुको नििेदि लिइदै !  

 
खावासाकी शहरमा अध्ययन िने, काम िने अथवा खावासाकी शिरको जापातनज भार्ा पढाउने कक्षामा अध्ययन गने तविेशी 

तवद्याथीिरु लतक्षि जापातनज भार्ाको वकृ्तत्व-कला प्रतियोतगिामा भाग तलएर िेनष िािनु हुन्च्र्छ ? (भाग तलनको लातग पढने ठाउँ 

अथवा काम गने ठाउँको तसफाररस िातिजछ। ) 
 
निनत र सिय : २०२३/ २/ १८  (शनिबार)   नदउँसो १:०० देन्धि ३:३० सम्म  

※खराब म सम आडदका कारण रद्द भएमा माचा ४ (शडनबार) को लाडि स्थडित हुनेर्छ। 

स्थाि    : िािासाकी अन्तराानरिय केन्द्रको हल 

आिेदि नदिे अन्धन्ति म्याद : २०२३/ १/  १८  (बनधबार) 

※तवसृ्ति जानकारीको लातग खावासाकी अन्तरााडरि य केन्द्रमा सम्पकष  गनुष िोस् । 
 
********************************************************************************************************** 

प्रते्यक के्षत्रको फोहोि िंकलि र्ाचलका जााँि गितुहोि् ि िंकलि गिे चििको बािे िाम्रिी ध्याि चिितहोि्। 

◆ सधै फाल्ने फोहोर तथा पनन:प्रयोिहुने वस्तनको संकलन：२०२२ साल ३१ ताररख (शडन) सम्म र वर्ाको सनरुमा २०२३ साल जनवरी 

४ ताररख (बनध) बाट सधैको फोहोर संकलन ताडलका अननसार संकलन िररनेर्छ। 

◆ ठूलो आकारको फोहोर फाल्नको लाडि फाल्ित िन्दा अगाचि जािकािी िराउन आवश्यक हुन्च्र्छ । कृपया संकलन िने डमडत 

भन्दा ३ डदन अिाडि (डिसेम्बर ३१ ताररख देखख जनवरी ३ ताररख सम्म, शडनबार र आइतबार बाहेक) जानकारी िननाहोस्। 

➢ खावासाकी शहरको वेबसाइटबाट अनलाइन आवेदन डदननहोस् (शनरुमा प्रयोिकतााको व्यखिित जानकारीहरु दताा िना आवश्यक र्छ) 

➢ फोिबाट आवेिि：044-930-5300 अथवा 0570-044-530 (ठूलो आकारको फोहोर डलने केन्द्र) िमय: डबहान ८:०० देखख डदउँसो ४:४५ 

mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
mailto:soudan39@kian.or.jp


िोमपेजबाट बुतकङ्ग गनुषिोस्। 

िषाको अन्त तथा ियाँ िषाको नबदाको आपतकालीि न्धिनिक 

तथा बच्चाहरूको लानग आपतकालीि केन्द्र 
 

नबदाको बेलािा अर्ािक ज्वरो आउिे जस्ता प्रारन्धिक नर्नकत्सा सेिा "नबदा आपतकालीि न्धिनिक" िा उपल्ब्ध छ।   

उपर्ारको निषयहरु : आन्तररक नर्नकत्सा र बाल रोग 

नबरािी जाँचे्न नदि : आइतबार / सािाजनिक नबदाहरू / िषाको अन्त तथा ियाँ िषा (तिसेम्बर ३० िाररख बाट जनवरी ४ िाररख सम्म)  

नबहाि ९:३० देन्धि ११:३० सम्म र नदउँसो १:०० देन्धि ४:०० सम्म 
※नबरािी जाचे्न सिय फरक हुि सके्न भएकोले उपर्ारको लानग आउिन भन्दा अगानि कृपया फोि बाट सम्पका  गरर सियको बारे जािकारी नलिन होस् । 

 
◎ आपतकालीि नर्नकत्सा सूर्िा केन्द्र (िन्त तितकत्साको जानकारी अथवा तितकत्सक परामशष बािेकको अन्य तितकत्सा २४ घण्टा संिालन) फोि िं.: 044-739-191 

◎ कोरोिा भाइरसको िोप लगाउिको लानग सम्पका  केन्द्र (फोि िं.: 044-200-0730 शनिबार, आइतबार र सािाजिनक नबदािा  पनि २४ घण्टा ररसेप्शि िनल्ला） 
 

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

केति प्रश्न भएमा अथवा िपाइलाई केति समस्या परेमा िामीलाई सम्पकष  गनुषिोला। (तन:शुल्क) 

ZOOM प्रयोग गरेर अिलाइि परािशा नलि सक्ननहुन्छ！ 

＊परामशष सेवाको समय : तबिान ९ बजे बाट साँझ ५ बजे सम्म (तिउँसो खाजा खाने समयमा पतन सेवा उपलब्ध छ।) 

＊परामशष सेवाको प्रत्यक्ष फोन नं. : ０４４-４５５-８８１１ 

सम्बन्धिि भार्ाको अनुवािक/सल्लािकार नभएको बारिरुमा पतन फोन माफष ि परामशषको व्यवस्था छ। 

भाषा बार भाषा बार 

अंगे्रजी सोमबार िेन्धख शतनबार तितनयाँ सोमबार िेन्धख शतनबार 

पोिुषगाली मंगलबार र शुक्रबार से्पतनश मंगलबार र बुर्बार 

कोररयाली/उत्तर 

कोररयाली 

मंगलबार र तबिीबार िागालोग मंगलबार र बुर्बार 

तभयिनामी मंगलबार र शुक्रबार थाई सोमबार र मंगलबार 

इन्डोनेतसयाली मंगलबार र बुर्बार नेपाली मंगलबार र शतनबार 
 
＊प्रशासनिक अनर्धकृतद्वारा नि:शनल्क परािशा सेिा  
(परामशष सेवा जापातनज भार्ामा मात्र उपलब्ध भएिापतन अन्य भार्ामा अनुवाि गराई तलने व्यवस्थाको बुतकङ्ग पतन गनष सतकने, तर सशनल्क) 

निनत र सिय  : २०२२ साल निसेमे्बर १८ (आइिबार) र २०२३ साल जेिेिरी १५ (आइिबार)  नदउँसो २ बजे बाट ४ बजे सम्म 

स्थाि        :  खावासाकी अन्तराषतरि य केन्द्र िोस्रो िल्ला, संघको बैठक कोठा 

न्धिनिकको जापानिज िाि र निदेशी भानषक िाि फोि िं र ििा िं ररसेप्शि तथा नबरािी जाँचे्न सिय 

नामु्ब स्योजी कु्यब्यो सेन्टर (खावासाकी अस्पिाल तभत्र ) 

(ितक्षणी भागको बाल आपिकालीन केन्द्र) 

044-233-5521 

खावासाकी विा 

प्रते्यक साझँ ५:०० िेन्धख अको तिनको तबिान ८:३० सम्म ररसेप्शन खुल्ने  

आइिबार / सावषजतनक तबिािरू / वर्षको अन्त िथा नयाँ वर्षमा २४ 

घण्टा संिालन 

खावासाकी कु्यतजिु कु्यखान तसनयोज्यो  

(खावासाकी विाको तबिाको तिनको आपिकालीन 

न्धितनक) 

044-211-6555 

खावासाकी विा 

 

साइवाई कु्यतजिु कु्यखान तसनयोज्यो 

(साइवाई विाको तबिाको तिनको आपिकालीन 

न्धितनक) 

044-555-0885 

साइवाई विा 

 

नाकािारा कु्यतजिु कु्यखान तसनयोज्यो 

(नाकािारा विाको तबिाको तिनको आपिकालीन 

न्धितनक) 

044-722-7870 

नाकािारा विा 

 

चू्यबु स्योजी कु्यब्यो सेन्टर  

(मध्य भागको बाल आपिकातलन केन्द्र) 

044-733-5181 

नाकािारा विा 

प्रते्यक साझँ ६:३० िेन्धख राति ११:००  

जापातनज तितकत्सक तवश्व तवद्यालय मुसाशी कोसुगी अस्पिाल तभत्र 

िाकािु कु्यतजिु कु्यखान तसनयोज्यो 

(िाकािु विाको तबिाको तिनको आपिकालीन न्धितनक) 

044-811-9300 

िाकािु विा 

 

तमयामाए कु्यतजिु कु्यखान तसनयोज्यो 

(तमयामाए तबिाको तिनको आपिकालीन न्धितनक) 

044-853-2133 

तमयामाए विा 

 

िामा कु्यतजिु कु्यखान तसनयोज्यो 

(िामा विाको तबिाको तिनको आपिकालीन न्धितनक) 
044-933-1120 

िामा विा 

तबिान ९:३० िेन्धख ११:३० सम्म र तिउँसो १:०० िेन्धख ४:०० सम्म 

(आन्तररक तितकत्सा, बाल रोग)प्रते्यक साझँ ६:३० िेन्धख राति १०:३० 

सम्म (आन्तररक तितकत्सा)  

िोकुबु स्योजी कु्यब्यो सेन्टर  

(उत्तरी भागको बाल आपिकातलन केन्द्र) 

044-933-1120 

िामा विा 

प्रते्यक साझँ ६:३० िेन्धख अको तिनको तबिान ५:००(बाल रोग)  

आसाओ कु्यतजिु कु्यखान तसनयोज्यो  

(आसो विाको तबिाको तिनको आपिकालीन न्धितनक) 

044-966-2133 

आसाओ विा 

 

अनलाइन परामशषको लातग 

आवेिन तिने पेज 

खावासाकी अन्तराषतरि य 

केन्द्रको पेज 


