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िभिव देशका िबदेसीहको लािग समाचार

Ota CityNavigation
2019.09

अन्तरा्क�ष्ट्र ् सिर ओता फे�सटबलि in ”आकाशको हदन”
यो इिषेनटको उद्षेशय अनिरा्न�ष्ट् य आिान-प्रिान हो। यो इिषेनटमा तवमिन्न

िषेरको राज�िावासको बुथमा तवमिन्न िषेरको संसकतृति र िानषेकुराको म�ा
सलन सतकनषेछ। ्ारम्ाररक जा्ातनज संसकतृति अनुिव गन्न सतकनषे बुथ र

क्षेत्रीय तवरषेष उत््ािनहरूको तबक्री ्तन गररनषेछ। यो फषे�सटबलमा जा्ातनज
संसकतृतिको अनुिव ि छिैछ, �सको साथसाथै तविषेरी नागररकहरूसँग
तवमिन्न कुराहरूको आिान-प्रिान गरी रमाइलो गन्न सतकनछ। धषेरै िनिा
धषेरै वयक्िहरू यस फषे�सटबलमा आउनुहुनछ िन्नषे हामीलषे आरा गरषे का छ�।

फषे�सटबलको तिन कामािा सटषेसन र ओमोरी सटषेसनबाट फषे�सटबलमा आउनषे

वयक्िहरूको लातग तवरषेष बसको वयवस्ा गररनषे हुनालषे �स बसको प्रयोग
गनु्नहोस्। साथै सोही तिन तवमानस्ल मित्र ्तन इिषेनट आयोजना गररनषेछ।

्
फषे�सटबल गररनषे ठाउँ बाट अनिरा्न�ष्ट् य टममनलसमम
उ्ि इिषेनटमा जानषे

वयक्िहरूको लातग तवरषेष बसको वयवस्ा गररनषे हुनालषे, तवमानस्ल मित्रको
इिषेनटमा ्तन रमाइलो गन्नको लातग आउनुहोस्।

कहिलिे

2019 साल सषेप्टषेमबर 28 िाररि
(रतनबार) 10:00am - 4:00pm

कहत जना

हानषेिा तवमानस्ल, ्ुरानो मम्निस्ान
किाँ

िएको क्षेत्र (हानषेिा तवमानस्ल 1-5)
कषेइ�ु रषे लवषे “िषेनकुबासी सटषेसन” बाट

सम्पक्क

� र 5 ममनषेट
तहडषे

2018 सालको यस फषे�सटबलमा 20,000 जना
आएका मथए
☎

03-5744-1322

FAX

03-5744-1323

E-mail

kanko@city.ota.tokyo.jp

URL

https://www.city.ota.tokyo.jp/event/event_
kankou/ota-festival-in-soranohi_2019.html

“अन्तरा्क�ष्ट्र ् आदान-प्रदान �ाफे” आ्ोजना गररन्छ
कहिलिे
किाँ

ओिा सहर, हानषेिा कुको 1-5 तवरषेष काय्नक्म स्ल

शुलक

तनःरल
ु क

आवेदन हदने
तररका
अनिरा्न�ष्ट् य सहर ओिा फषे�सटबल in “आकारको तिन” हानषेिा
2019 मा “अनिरा्न�ष्ट् य आिान-प्रिान �ाफषे” हुनषेछ। तवमिन्न िषेरका
आिान-प्रिान नागररकहरूसँग कुराकानी गन्न ्ाहनुहुनछ? उनीहरूको
िषेरको िाषा वा अमिवािन, संसकतृतिको बारषे मा सोधषेर हषेर�। तनःरल
ु क
तग्रन-टीको वयवस्ा गरी, हामी ि्ा�हरूलाई ्ि्ननषेछ�।

2019 साल सषेप्टषेमबर 28 िाररि (रतनबार) 10:00am - 4:00pm

फषे�सटबलको तिन ससधै काय्नक्मस्लमा
आउनुहोस्। ्तहलषे आउनषे वयक्िको क्ममा
ब� सतकनषेछ।
(सामा� स�ममसलि संस्ा) अनिरा्न�ष्ट् य सहर ओिा संघ

सम्पक्क

☎ 03-6410-7981 FAX

03-6410-7982

E-mail info@ota-goca.or.jp
URL https://www.ota-goca.or.jp/

जानकारी
9औ इचुचुनोवा-फुरे आइ माचुरी

दोस्रो इचुचुनोवा क्लिन दाइसाकुसेन

यो ओमोरी क्षेत्रको टोल समिति महासंघद्वारा आयोजन तथा सञ्चालन गरिने

यो ओमोरी क्षेत्रको टोल समिति महासंघद्वारा आयोजन तथा सञ्चालन गरिने

तयार गरिएको बुथमा ससेज र ओसिरुको आदिको बिक्री र बालबालिका

ओमोरी क्षेत्रको वातावरणीय सुन्दरतालाई अघि बढाउने उद्देश्यले, टिमहरू

क्षेत्रीय माचुरी हो।
कर्नरमा मिनीट् रेन, ट्र याम्पोलिन आदिको पनि व्यवस्था गरिने योजना छ। साथै
्
स्वास्थ्य तथा नरसिङको
बारे मा परामर्श लिन सकिने कर्नर पनि राखिने योजना

छ।

क्षेत्रीय सरसफाइ प्रतियोगिता हो।
बिच कसले तोकिएको समय भित्र सबैभन्दा बढी फोहोर (तौलको आधारमा)
टिप्न सक्छ भनेर प्रतिस्पर्धा गरिन्छ। उच्च स्थानमा पर्न सफल टिमहरूलाई
पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। साथै भाग लिने व्यक्तिहरूको लागि पनि पुरस्कारको
व्यवस्था गरिएको छ। धेरै फोहोर टिपेर सहरलाई सफा बनाऔ ं!

कहिले
2019 साल अक्टोबर 20 तारिख (आइतबार) 9:30am - 11:30am
(सिमसिम पानी परेपनि कार्यक्रम हुनेछ) *पानी परे मा केही कार्यक्रमहरू रद्द
हुनेछ
कहाँ
ओमोरी-हिगासी इलाका (विस्तृत जानकारी कार्यक्रमको दिन प्रदान गरिनेछ)
शुल ्क
निःशल
ु ्क
कति जना
20 टिम (एउटा टिममा 3 - 5 जना)
आवेदन दिने तरिका
आवेदन फाराममा आवश्यक विवरणहरू लेखी, निम्न ठे गानामा E-mail,
FAX, वा हुलाक आदि मार्फत पठाउनुहोस्। (आवेदन फाराम ओमोरीहिगासी तोकुबेचु स्युच्च्योस्योमा वितरण गरिनुको साथसाथै ओता सहरको
होमपेजबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ।)

सम्पर्क

ओमोरी-हिगासी तोकुबेचु स्युच्च्योस्यो (〒1430013 ओता सहर, ओमोरी-मिनामी 4-9-1)
☎ 03-3741-8801
E-mail

कहिले

FAX 03-3741-8552

omorih@city.ota.tokyo.jp

2019 साल अक्टोबर 27 तारिख (आइतबार) 10:00am - 3:00pm
(सिमसिम पानी परे पनि यो कार्यक्रम हुनेछ)

8औ फुरे आइ माचुरी हानेदा र हागिनाका

कहाँ

सम्पर्क

ओमोरी-हिगासी तोकुबेचु स्युच्च्योस्यो छे उको तामोकुतेकी हिरोबा, ओमोरीहिगासी तोकुबेचु स्युच्च्योस्यो, मोरिगासाकी कोउचु कोउएन, ओमोर-मिनामी
होज्यो

ओमोरी-हिगासी तोकुबेचु स्युच्च्योस्यो
☎ 03-3741-8801
E-mail

FAX 03-3741-8552

omorih@city.ota.tokyo.jp

यो माचुरी टोल समिति, टोल संघ, क्षेत्रीय कम्पनीहरु, स्योतेनगाइ (बजारका
पसलहरू) जस्ता विभिन्न संघसंस्थाहरू एकजुट भई आयोजना गरिने क्षेत्रीय
माचुरी हो। यो माचुरीमा आवाओदोरी र एइसा आदिको स्टेज इभेन्टका
साथसाथै सधैं झै वाताआमे, याकिसोबा लगायतका स्योतेनगाइको स्तेक,
पश्चिमी मिठाइ आदिको थरीथरीका बुथहरूमा लहरै राखिनेछ। साथै पहिले
हानेदा विमानस्थल भएको ठाउँ को व्यवसायको बारे मा प्रचार गरिन्छ। सबैजना
नबिर्सीकन घुम्न आउनुहोस्।

कहिलिे
2019 साल अ्टोबर 20 िाररि (आइिबार)
10:00am - 2:00pm (सटल आतिमा 11:00am िषेखि तबक्री सुरु हुनषेछ)

ठू लिो भूकम्पमा चोट्पटक लिागेमा प्राथममक उ्पचार
केन्द्रमा जाऔ ं
ठू लो िूकम् गयो िनषे, लगिग 72 घण्टा अस्िाल ्ररसर आतिमा प्राथममक
उ््ार कषेनद्र राखिनषेछ।

किाँ
हातगनाका कोउएन सयोनषेन या�ुज्ो (ओिा सहर, हातगनाका 3-26-46)

कहिलिे
कतहलषे: ओिा सहरमा िूकम्ीय िीव्रिा गुणाङ् क (ससनिो) 6 िललो वा
सोिनिा बढीको िूकम् आएको बषेला
Sino
कसको लातग: ्ोट्टक लागषेका वयक्िहरू जसलषे म्तक�कलाई िषेिाई,
उ््ार गराउन ्ाहनछन्
किाँ
कुन ठाउँ मा: तनम्न ओिा सहरमा रहषेको अस्िाल अथवा तवद्यालयहरूमा

आ्प�का�लिन मचहक�ा प्राथममक उ्पचार केन्द्रि�
(16 ठाउँ ि�मा)

• ओिा अस्िाल (ओमोरी-तहगासी 4-4-14)

• टो�ो रोसाइअस्िाल (ओमोरी-ममनामी 4-13-21)

• िोहो िाइगाकु इर्यो सषेनटर ओमोरी अस्िाल (ओमोरी-तनसी
6-11-1)

• यासुिा अस्िाल (ओमोरी-तकिा 1-11-18)

• मातकिा सोगो अस्िाल (ओमोरी-तकिा 1-34-6)
• मा्ुइ अस्िाल (इकषेगामी 2-7-10)

• इकषेगामी सोगो अस्िाल (इकषेगामी 6-1-19)

• ओमोरी सषेतकज्ुजी अस्िाल (चयुओ 4-30-1)

• िषेनएन चयोफु चयुओ अस्िाल (िषेनएन चयोफु 2-43-1)
• एबारा अस्िाल (तहगासी युतकगाया 4-5-10)
• िो�ु अस्िाल (तकिा-सषेनजोकु 3-27-2)
• मषेकामा अस्िाल (ससमोमारुको 3-23-3)

• होनिा अस्िाल (तहगासी-यागु्ी 1-17-15)

• टो�ो कामािा अस्िाल (तनसी-कामािा 7-10-1)

• JCHO टो�ो कामािा इर्यो सषेनटर (ममनामी-कामािा 2-19-2)
• वािानाबषे अस्िाल (हानषेिा 1-5-16)

सामा� चोट्पटक लिागेका व््�्ति�को लिाहग
प्राथममक उ्पचार केन्द्र (3 ठाउँ ि�)

• मागोमषे प्राथममक तवद्यालय (ममनामी-मागोमषे 1-34-1)

• तहगासी चयोफु तनम्न माध्यममक तवद्यालय (िषेनएन चयोफु-ममनामी
29-15)

• रोकुगो तनम्न माध्यममक तवद्यालय (रोकुगो 3-11-11)
शुल क
0 यषेन
कहिलिेसमम

िानेदा तोकुबेचु स्ुचच्ोस्ो
☎ 03-3742-1411

FAX 03-3742-1502

E-mail haneda@city.ota.tokyo.jp

सम्पक्क

सम्पक्क

िूकम् आए ्सछको लगिग 72 घण्टा

सवा� प्रवद्कन तथा मचहक�ा नीहत शाखा, �ेत्री्
मचहक�ा नीहत �जममेवार कम्कचारी

☎ 03-5744-1264 FAX 03-5744-1523

“जा्पानी भाषामा व्तृ�वकलिा” प्रहत्ोहगतामा भाग �लिन चािने व््�्तलिे आवेदन हदनुिोस्
कहिलिे

कहत जना

सम्ूण्न तविषेरी नागररकहरूको लातग। कषे ि्ा� ओिा सहरमा
बसोबास गरषे र महसुस िएका कुराहरू, जा्ान र आ�ो िषेरको
मिन्निा आति बारषे जा्ानी िाषामा प्रसिुि गन्न ्हानुहुनछ? यो
अवसरमा ि्ा�लषे जा्ानी िाषा प्रयोग गरी आ�ो तव्ार धषेरै
मानछषे हरूको अगातड प्रसिुि गन्न स�ुहुनषेछ। यो प्रतियोतगिामा िाग

2019 साल तडसषेमबर
1 िाररि (आइिबार)
1:00pm - 4:00pm

किाँ

ओिा कुममन हल, आतप्रको
िषेनजीसस्ु, (ओिा सहर, कामािा
5-37-3)

15 जना जति (ओिा सहरमा बसोबास, काम वा अध्ययन गनु्नका साथसाथै
जा्ानी िाषा बाहषेक अ� िाषाहरू माितृिाषा िएका वयक्िहरूलषे िाग सलन
स�षेछन्।)

संघको HP बाट आवषेिन तिनषे। आवषेिन फाराम सलएर आउनषे, हुलाक, FAX वा
आवेदन हदने E-mail मा ्ठाउनषे। सषेप्टषेमबर 30 िाररि (सोमबार) समममा आवषेिन तिनु्न�।
धषेरैलषे आवषेिन तिएको िण्डमा गोलाप्रथा गररनषेछ। आवषेिन फाराम HP बाट
तररका
डाउनलोड गन्न ्तन सतकनछ।

सम्पक्क

सलन नतबस्ननह
ु ोला। तवसितृि जानकारीको लातग HP हषेन्नह
ु ोस्।

(सामा� स�ममसलि संस्ा) अनिरा्न�ष्ट् य सहर ओिा संघ
☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982
E-mail info@ota-goca.or.jp
URL
https://www.ota-goca.or.jp/

जा्पानी भाषा ्लिास “हवद्यालि्बाट ्पठाइएका कागजात ्पढ�”
यो जा्ानी िाषाको ्लासमा तवद्यालयबाट ्ठाइनषे कागजाि ्ढ् न सक्म हुनको लातग जा्ानी िाषा ्ढाइनछ।

प्राथममक तवद्यालयको “गाकुनषेन-िायोरी ” र “तवद्यालय गतितवमध समब�ी सू्ना” लाई ्ढ् नषे सामग्रीको रू्मा प्रयोग
गरी, तवद्यालयमा प्रयोग गररनषे रब्िको ्ढ् नषे िररका, अथ्न र मह�व्ूण्न िाग ्�ा लगाउनषे िररका ससकाइनछ। जा्ानको

तवद्यालयमा गररनषे कुराहरू र तवद्यालयको गतितवमध बारषे ्तन जान्न सतकनषे हुनालषे, तनकट ितव�मा प्राथममक तवद्यालयमा
जानषे बालबासलका िएका अमििावकहरूलषे नछुटाईकन िाग सलनुहोस्।
कहिलिे

किाँ

कहत जना

शुलक

2019 साल अ्टोबर 21 िाररि, 28 िाररि, नोिषेमबर 11 िाररि, 18

िाररि, 25 िाररि (सोमबार) 10:00am - 12:00am (कुल 5 ्टक)
अनिरा्न�ष्ट् य सहर ओिा संघको ममतटङ रुम (ओिा सहर सान्नो 2-3-7
ओमोरी माम्जुकुरी सुइससन सससषे्)ु

आवेदन हदने
तररका

15 जना (्तहलषे आउनषेलाई प्राथममकिा तिइनषेछ)

ओिा सहरमा बसोबास गन� तविषेरी अमििावक। तहरागाना, कािाकाना

संघको HP मा राखिएको आवषेिन फारामद्ारा आवषेिन

तिनुहोस्। अथवा ््ा्नको ्छातड िएको आवषेिन फाराम FAX
गन�, सलएर जानषे वा E-mail मा ्ठाउनुहोस्। आवषेिन फाराम
HP बाट डाउनलोड गन्न सतकनछ।

(सामा� स�ममसलि संस्ा) अनिरा्न�ष्ट् य सहर ओिा संघ

्ढ् न स�षे वयक्ि। जा्ानी िाषामा कुराकानी गन्न स�षे वयक्ि।

सम्पक्क

“तकड् स रुम ओमोरी” को सररु हषेर्ाहकक्मा कषेही समयको लातग सररुको हषेर्ाह

�शशु िेरचाि गररनछ। 5 जना (्तहलषे आउनषेलाई प्राथममकिा तिइनषेछ), 1 वष्न वा सोिनिा बढीको

☎ 03-6410-7981 FAX
E-mail
URL

सकूल िना्न निएको सररु। तवसितृि जानकारीको लातग सम्क्न गनु्नहोस्।

ब�सां सकृहतक आदान-प्रदान का््कक्रम
“जा्पान-डे”

तनःरल
ु क

info@ota-goca.or.jp

https://www.ota-goca.or.jp/

〇जा्पाहनज ्पारम्पाररक संसकृहत अनुभव
• सािो • िािामी वक्नस्

03-6410-7982

• एिषेगामी

• बोनकषेइ

• जा्ानको िषेलहरू

〇भूकम्प अनुभव (हव्पद ् रोकथाम ता�लिम)

तविषेरी नागररकलाई जा्ातनज संसकतृति अनुिव गराउनषे उद्षेशयलषे बुहुसां सकतृतिक आिान-प्रिान काय्नक्म “जा्ान-डषे” को आयोजना गररनछ। यो
् वष्न “कामािा अनिरा्न�ष्ट् य फषे�सटबल 2019” को एक काय्नक्मको रू्मा जा्ान-डषे बुथ राखिनुका साथसाथै ओिा सहरमा बसोबास
आमथक

गन� तविषेरी नागररक र जा्ानी बाससनिा तब्को आिान-प्रिान प्रवध्ननको उद्षेशयलषे अनिरा्न�ष्ट् य सहर ओिाको राज�ि र अनिरा्न�ष्ट् य आिानप्रिान सवयंसषेवकको सहयोगमा आफू ज�षेको िषेरको ्रर्य गराउन लगाइनछ।
कहिलिे
किाँ
शुलक

2019 साल अ्टोबर 26 िाररि (रतनबार)
11:30am - 2:30pm ससमससम ्ानी ्रषे ्तन
काय्नक्म हुनषेछ, मौसम िराब िएमा रद् गररनषेछ

तनहोन कोगाकुइन कामािा �ाम्स (ओिा सहर,
तनसी-कामािा 5-23-22)
कषेही जा्ातनज संसकतृति अनुिवमा िाग सलनको लातग
रुलक ला�षेछ।

मुख्यिया ओिा सहर मित्र बसोबास गन� तविषेरी नागररक।
कसलिे भाग
ओिा सहरमा बसोबास गन� जा्ानी नागररकहरूलषे ्तन
�लिन स�छ
िाग सलन स�षेछन्।

HP बाट आवषेिन तिनषे। अथवा आवषेिन फाराम FAX गन� वा समब��ि डषेसकमा
आवेदन हदने
तररका

बुझाउनषे। धषेरैलषे आवषेिन तिएको िण्डमा, गोलाप्रथा गररनषेछ। अ्टोबर 15
िाररिसमममा सबैलाई नतिजा सूम्ि गराइनषेछ।

आवषेिन तिनषे अवमध: अगसट 21 िाररि (बुधबार) - अ्टोबर 2 िाररि
(बुधबार)

सम्पक्क

(सामा� स�ममसलि संस्ा) अनिरा्न�ष्ट् य सहर ओिा
संघ
☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982
E-mail mail@ota-goca.or.jp
URL
https://www.ota-goca.or.jp/

� वष्क 2019 दे�ख अन्तरा्क�ष्ट्र ् सिर ओता संघलिे “Ota City Navigation” प्रकाशन गन�छ।
आमथक

प्रकारन (सामा� स�ममसलि संस्ा) अनिरा्न�ष्ट् य सहर ओिा संघn
〒143-0023 ओिा वडा, सान्नो 2-3-7 ओमोरी सहर तनमा्नण प्रवद्ध्नन सुतवधा 4F
☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982 URL https://www.ota-goca.or.jp/

इमेलि माफ्कत त्पा�को रा् वा आफूलिाई
लिागेको कुरा ्पठाउनुिोस्।

E-mail info@ota-goca.or.jp

