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िभिव देशका िबदेसीहको लािग समाचार

Ota CityNavigation
2019.10

� ्छ!
“OTA फुरे आइ फेसिा 2019” को आयोजना िररदै

ओिरा रहरको रबैभनदरा ठू लो इभे�् ”OTA फुरे आइ फेसिरा 2019” को आयोजनरा हुँदैि। यो पररवरारले तदनभरर रमराइलो िन्स रक्े इभे�् हो! आ�ो रराथी-रँतिनीहरूलराई
पतन शलएर अवशय पतन रमराइलो िन्स आउनुहोर्!

यो सालको �वषयवस्तु
आिरामी वर्स हुन िइरहेको “्ो�ो 2020 ओलन्मपक िथरा पयराररा
ओलन्मपक” लराई मधयनजर िद� शीर्स खेलरािीहरूको स्ेज इभे�्
िररनेि। रराथै ओिरा रहरमरा आयोजनरा िररने “ह��” खेलको
अनुभव िन्स रतकने कराय्सरिम पतन हुनेि।
*तववरणहरू पररवि्सन हुन पतन र�ि।

कप्हले

2019 रराल नोभेमबर 2 िराररख (शतनबरार), 3 िराररख (आइिबरार)

शुल्क

10:00 am ~ 4:00 pm

शरमशरम परानी परे पतन कराय्सरिम हुनेि, मौरम खरराब भएमरा रद्द िररनेि
रबै िरे र 4 व्रा कराय्सरिमथिलहरू

समपक्स

● परानीको क्ेत्र (बो्रे र हेइवराशजमरा, ओिरा रहर हेइवराशजमरा 1-1-1)

तनःशल
ु क
रंसकतृति प्वद्ध्सन शराखरा, ररांसकतृतिक कराय्सरिम शजममेवरार
कम्सचरारी

☎ 03-5744-1226

FAX 03-5744-1539

तहरो-रो िथरा तवमभ� क्ेत्रहरूकरा तवशेर उत्परादनहरू तबरि� िररनेि। ममकोरी परे ि पतन िररनेि।

● रूय्सको क्ेत्र (हेइवराशजमरा कोउएन, ओिरा रहर हेइवराशजमरा 4-2-2)
कहाँ

यो खेलकुदको अनुभव, एथलेत्कर जसिरा ितितवमिहरू िरे र रमराइलो िन्स रतकने क्ेत्र हो। यहराँ दमकल आतद पतन प्दश्सनको लराति रराखखनेि।

● हररयो क्ेत्र (हेइवरा-नो-मोरी कोउएन्, ओिरा रहर हेइवरा-नो-मोरी कोउएन् 2-1)
यो “वरािरावरण” लराई तवरयवसिुको रूपमरा शलएर बनराइएको क्ेत्र हो।
तफ्र-मराकने् िथरा तबरूवरा बजरार पतन हुनेि।

● फुरुररािोको रमुद्री तकनरार क्ेत्र (ओमोरी फुरुररािो-नो-हरामराबे कोउएन् फुरुररािो-नो-हरामराबे कोउएन् 1-1)

तवमभ� देशहरूको खरानेकुररा आतदको बुथ र अनिररा्स�ष्््र य आदरानप्दरान स्ेज पतन हुनेि। रमुद्री तकनरारमरा “तबच सपो््सर् (रमुद्री तकनरारमरा खेशलने

खेलहरू)” खेलेर खेलको अनुभव िन्स पतन रतकनेि।

संसारबारे थिाहा पाउने वक्ससप

तबहरानको रमय र अपररा� िरे र 2 प्क, तवमभ� भरारराहरूमरा मचत्र पुसिक पढेर रुनराउने र हसिकलरा आतदको
वक्सरप पतन िररनेि। तवसितृि जरानकरारीको लराति होमपेज हेन्सह
ु ोर्।
2019 रराल नोभेमबर 2 िराररख (शतनबरार)
कप्हले

①30 जनरा ②20 जनरा (पतहले आउनेलराई प्राथममकिरा तदइनेि)

①11:00 am ~ 12:00 pm

प्राथममक तवद्रालयको तवद्राथ� भनदरा ररानरा बरालबराशलकराहरूले भराि शलन

②1:30 pm ~ 2:30 pm

कप्ि जना
कहाँ
शुल्क

ओमोरी नोरी-नो-फुरुररािो खरान (OTA फुरे आइ फेसिरा 2019

समपक्स

आउने वयककिलराई िोतकएको रङ् खयरामरा िनिी िररनेिैन)

तनःशल
ु क

☎ 03-6410-7981
E-mail
URL

FAX 03-6410-7982

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

खण्िमरा, कराय्सरिमको तदन पतहले आउनेलराई प्राथममकिरा तदइनेि।
बरालबराशलकराको अमभभरावक पतन रँिै आउन रक्ुहुनेि। (बरालबराशलकरारँि

फुरुररािोको रमुद्री तकनरार क्ेत्र)

(ररामरा� र�ममशलि रंथिरा) अनिररा्स�ष्््र य रहर ओिरा रंघ

रक्े। अतग्रम रूपमरा आवेदन तदनुपननेि िर िोतकएको रङ् खयरा नपुिेको

रंघको HP मरा रराखखएको आवेदन फरारमद्वराररा आवेदन तदनुहोर्। अथवरा
आवेदन

प्दने िररका

पचरा्सको पिराति भएको आवेदन फरारराम FAX िनने, शलएर जराने वरा E-mail
मरा पठराउनुहोर्। आवेदन फरारराम HP बरा् िराउनलोि िन्स रतकनि।
आवेदन तदने अ�निम ममति: अक्ोबर 23 िराररख (बुिबरार)

जानकारी
आवेदन लिइने ठाउँ

2020 साल अप्रिलदेखि अनुमति प्राप्त नर्सरीमा
भर्नाको लागि आवेदन लिन सुरु गरिन्छ

अनुमति प्राप्त नर्सरीमा 2020 साल अप्रिल 1 तारिख भर्नाको प्राथमिक चयन
प्रक्रियाको लागि आवेदन दिने अवधि, अक्टोबर 1 तारिख (मंगलबार) देखि
नोभेम्बर 29 तारिख (शुक्रबार) सम्म हो।
2019 साल नोभेम्बर 15 तारिख (शुक्रबार) देखि 2020 साल फेब्रुअरी 18
तारिख (मंगलबार) भित्र जन्म भएको शिशुलाई भर्ना गर्नको लागि आवेदन
दिने म्याद 2020 साल जनवरी 6 तारिख (सोमबार) सम्म हो। हरे क आवेदन

नर्सरी सेवा शाखा, नर्सरी प्रयोग सहायता जिम्मेवार कर्मचारी
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयको समाज कल्याण शाखा परामर्श कर्मचारी


☎03-5744-1280

* ओमोरी ओमोरी-निसी 1-12-1

(आवेदन लिइने ठाउँ मा वितरण गरिन्छ। साथै ओता सहरको HP मा पनि

रोजगार (काम खोजिरहेको स्थितिमा पनि सम्भव) , रोग, प्रसूति, वृद्धवृद्धा वा

् अध्ययन आदिको कारणले गर्दा घरमा शिशुको
बिरामीको स्याहार तथा नरसिङ,

हेरचाह गर्न नसक्ने अभिभावक

शिशु स्याहार बिदा पछि भर्नाको लागि नाम लेखाउने प्रणाली
0 वर्षको क्लासमा भर्न गर्नको लागि नाम लेखाउन सकिने प्रणालीको व्यवस्था
छ।

☎03-3741-6521

नर्सरी सेवा शाखा, नर्सरी प्रयोग सहायता

☎ 03-5744-1280 FAX 03-5744-1715

URL h
 ttps://www.city.ota.tokyo.jp/
seikatsu/kodomo/hoiku

उपलब्ध छ)।

कस्तो व्यक्तिले भर्ना गराउन सक्छ

☎03-6715-8800

* कोजिया•हानेदा हिगासी-कोजिया 1-21-15

सम्पर्क

विस्तृत जानकारीको लागि, “भर्ना आवेदन सम्बन्धी जानकारीपत्र” हेर्नुहोस्।

☎03-3726-0791

* कामाता कामाता होन्च्यो 2-1-1

म्याद पछि पनि आवेदन लिइन्छ तर प्राथमिक चयन प्रक्रियामा भने समावेश
गरिनेछैन।

☎03-5843-1028

* च्योफु युकिगाया-ओचुका 4-6

् वर्ष 2020 को “विद्यालय पछि
आरथिक

बालबालिकाको हेरचाह” प्रयोगको लागि दिनुपर्ने
आवेदन सम्बन्धी जानकारी दिइनेबारे

2020 साल अप्रिल देखि “विद्यालय पछि बालबालिकाको हेरचाह” प्रयोग गर्न
इच्छुक अभिभावकहरूको लागि ”विद्यालय पछि बालबालिकाको हेरचाह”
प्रयोग गर्नको लागि दिनुपर्ने आवेदनबारे जानकारी प्रदान गरिन्छ।
जानकारी लिन पाउने व्यक्ति
2020 साल अप्रिलदेखि “विद्यालय पछि बालबालिकाको हेरचाह” प्रयोग गर्न
इच्छुक व्यक्तिहरू

आवेदन दिने अवधि

*अक्टोबर 18 तारिख (शुक्रबार) देखि सबै बालबालिका हेरचाह

● 2020 साल पहिलो चरण

अक्टोबर 1 तारिख (मंगलबार)~अक्टोबर 21 तारिख (सोमबार)
<2019 साल अप्रिल 2 तारिखदेखि 2019 साल अक्टोबर 1
तारिखसम्ममा जन्मेका शिशुहरू>

● 2020 साल पछिल्लो चरण
2020 साल अप्रिल 1 तारिख (बुधबार)~अप्रिल 20 तारिख (सोमबार)
<2019 साल अक्टोबर 2 तारिखदेखि 2020 साल अप्रिल 1
तारिखसम्ममा जन्मेका शिशुहरू >
विस्तृत जानकारीको लागि, “भर्ना आवेदन सम्बन्धी जानकारीपत्र” हेर्नुहोस्।

सुविधाहरूमा ”विद्यालय पछि बालबालिकाको हेरचाहको जानकारीपत्र”
वितरण सुरु गरिने योजना छ।

*“विद्यालय पछि बालबालिकाको हेरचाह” को लागि आवेदन लिइने अवधि:
नोभेम्बर 6 तारिख (बुधबार)~डिसेम्बर 4 तारिख (बुधबार)।
कहिले
अक्टोबर 18 तारिख (शुक्रबार) देखि नोभेम्बर 2 तारिख (शनिबार) सम्म
सबै “विद्यालय पछि बालबालिकाको हेरचाह” गरिने सुविधाहरूमा जानकारी
प्रदान गरिनेछ। मिति र समयको लागि सम्बन्धित बालबालिका हेरचाह
सुविधामा सम्पर्क गर्नुहोस्। ओता सहरको होमपेजमा पनि हेर्न सकिनेछ।
कहाँ

आवेदन दिने तरिका

सबै बालबालिका हेरचाह सुविधाहरू

आवश्यक कागजातहरू लिएर आवेदन लिइने ठाउँ मा जानुपर्ने (हुलाक मार्फत
पठाउन सकिनेछैन)
*क्षेत्रीय कार्यालयमा कागजात पेस गर्न मात्र सकिनेछ। विस्तृत परामर्शको
लागि ओता सहरको मुख्य कार्यालयको “नर्सरी सेवा शाखा” मा सम्पर्क

आवेदन दिने तरिका
भाग लिनको लागि आवेदन दिनु नपर्ने

*नर्सरी सेवा शाखामा शनिबार र आइतबार सेवा उपलब्ध गराइन्छ।
अक्टोबर 26 तारिख (शनिबार), नोभेम्बर 17 तारिख (आइतबार)
9:00 am ~ 4:00 pm

नर्सरी परामर्श सेवा पनि दिइन्छ।

सम्पर्क

गर्नुहोस्।

बाल सेवा सहायता शाखा, बाल सेवा सहायता
जिम्मेवार कर्मचारी

☎ 03-5744-1273

FAX 03-5744-1525

ओिा सव� पोइ�ट काय्सक्रम

जापानी भारा ्लास “प्वद्ालयबाट पठाइएका कािजाि पढ�”

ओिरा रहरमरा बरोबरार िनने वरा कराम िनने 18 वर्स वरा रोभनदरा बढीको

यो जरापरानी भरारराको कलरारमरा तवद्रालयबरा् पठराइने करािजराि पढ् न रक्म

वयककिहरूले �रा््स फोन प्योि िरी तनयममि रूपमरा सवरा�कर तरियराकलराप

हुनको लराति जरापरानी भराररा पढराइनि। प्राथममक तवद्रालयको “िराकुनेन-

िनने, सवराथि िथरा खेलकुद रमबन्न्ि कराय्सरिममरा भराि शलने, सवरा� परीक्ण

दरायोरी ” र “तवद्रालय ितितवमि रमबन्ी रूचनरा” लराई पढ् ने ररामग्रीको

िरराउने आतद िरे मरा पोइ�् प्रापि िरी, िोलराप्थराद्वराररा उपहराररँि ररा्् न

रूपमरा प्योि िरी, तवद्रालयमरा प्योि िररने शब्दको पढ् ने िररकरा, अथ्स र

रतकनेि। करािजको सवराथिपत्र (दराइरी) प्योि िरे र पतन रहभरािी हुन

मह�वपूण्स भराि प�रा लिराउने िररकरा शरकराइनि। जरापरानको तवद्रालयमरा

रतकनेि। यरो िरे मरा रमराइलोरँि सवरा�कर तरियराकलपहरू िन्स रतकनि।

िररने कुरराहरू र तवद्रालयको ितितवमि बरारे पतन जरा� रतकने हुनराले, तनक्

एस्पलकेरन तन:शुलक िराउनलोि िन्स रतकनि।

भतव�मरा प्राथममक तवद्रालयमरा जराने बरालबराशलकरा भएकरा अमभभरावकहरूले

रराथै �रा््स फोनमरा सवथि रहनको लराति उपयोिी जरानकरारी पतन पठराइनेि।

निु्राईकन भराि शलनुहोर्।

आरराम
भोजन

िुम्रपरान र मतदररा
रेवनको जोखखम

रमबन्ी बुझराइ र
तरियराकलरापहरू

सवरा�

शरारीररक

परीक्ण

वयरायराम

कप्हले
2019 रराल अक्ोबर 21 िराररख, 28 िराररख, नोभेमबर 11 िराररख, 18
िराररख, 25 िराररख (रोमबरार) 10:00 am ~ 12:00 pm (कुल 5 प्क)
कहाँ
अनिररा्स�ष्््र य रहर ओिरा रंघको ममत्ङ रुम (ओिरा रहर ररा�ो 2-3-7
ओमोरी मरामचजुकुरी रुइशरन शररेच)ु
शुल् क

तनःशल
ु क
सवरा�कर तरियराकलराप

कप्ि जना

िरे मरा

15 जनरा (पतहले आउनेलराई प्राथममकिरा तदइनेि)

पोइ�् प्दरान िररनेि

ओिरा रहरमरा बरोबरार िनने तवदेशी अमभभरावक। तहररािरानरा, करािराकरानरा पढ् न

एस्पलकेरनको प्योिद्वराररा सवरा�कर तरियराकलराप िन्स रहयोि!

रक्े वयककि। जरापरानी भराररामरा कुरराकरानी िन्स रक्े वयककि।
आवेदन प्दने िररका

कप्हले

रंघको HP मरा रराखखएको आवेदन फराररामद्वराररा आवेदन तदनुहोर्। अथवरा

तिरेमबरमरा रुरु िररने योजनरा

पचरा्सको पिराति भएको आवेदन फरारराम FAX िनने, शलएर जराने वरा E-mail मरा

आवेदन प्दने िररका र आवेदन ललइने ठाउँ

पठराउनुहोर्। आवेदन फरारराम HP बरा् िराउनलोि िन्स रतकनि।

(सामा� स�ममललि सं�ा) अनिरा्स�ष्ट्र य सहर ओिा

सवा� रिवद्ध्सन शािा
☎ 03-5744-1661

FAX 03-5744-1523

समपक्स

समपक्स

नोभेमबर तिर ओिरा रहरको HP आतदमरा जरानकरारी उपलब्ध िरराइनेि।

संघ

☎ 03-6410-7981

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

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

FAX 03-6410-7982

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

िपा�ले प्नवासी कर भु ् िानी िररस�ु भयो?

मयराद अक्ोबर 31 िराररख हो। भुकिरानी मयरादरमममरा भुकिरानी िनु्सहोर्। चौथो
्
चरणको भुकिरानी मयराद रे इवरा 2 रराल जनवरी 31 िराररख हो। नतबशरकन
भुकिरानी िन्स
अनुरोि िद्सि�। भुकिरानी रमबन्ी रललराहको लराति ओिरा रहरको होमपेज हेन्सह
ु ोर्।

समपक्स

िेस्रो चरणको तवशेर रहर कर र महरानिरपराशलकरा कर (तनवरारी कर) को भुकिरानी

कर भु्िानी शािा

☎ 03-5744-1205

FAX 03-5744-1517

“जापानी भारामा व्िृ�वकला रिप्ियोप्ििा” हेन्स आउनुहोस्
(दश्सक-श्रोिा चाप्हएको ्छ)
ओिरा रहरमरा बरोबरार िनने, कराम िनने वरा अधययन
िनने तवदेशी नरािररकहरूले जरापरान बरोबरारको
रिममरा महरुर िरे को कुरराहरू जरापरानी भराररामरा
प्सिुि िनु्सहुनि। तवदेशी नरािररकहरूले के-कसिरा
कुरराहरू तवचरार िरी, कसिो रपनरा शलएर जरापरानमरा
बरोबरार िरररहेकरा िन्, जरा�को लराति वकितृ�वकलरा
रु� चराहनुहु�? वकितृ�वकलरामरा भराि शलने वकिराहरू र
दश्सक-श्रोिरा तबच आदरानप्दरान िनने रमय पतन हुनेि।
रंकोच नमरातनकन कराय्सरिम थिरानमरा आउनुहोर्।

कप्हले

कहाँ
शुल्क

2019 रराल तिरेमबर 1 िराररख (आइिबरार)
1:30 pm ~ 4:00 pm

आवेदन
प्दने िररका शरिै कराय्सरिम थिरानमरा आउनुहोर्।
(ररामरा� र�ममशलि रंथिरा) अनिररा्स�ष्््र य रहर ओिरा रंघ

ओिरा कुममन हल, आतप्को िेनजीशरचु (ओिरा रहर करामरािरा
5-37-3)

☎ 03-6410-7981

समपक्स

E-mail
URL

तनःशल
ु क

FAX 03-6410-7982

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

सानो अनिरा्स�ष्ट्र य सहयोि
हरामी िपरा�हरूको वरपर भएकरा अनरावशयक कुरराहरू जममरा िरी, अनिररा्स�ष्््र य रहयोि िनने ितितवमि िरररहेकरा ि�।
जममरा भएकरा मचजहरू अनिररा्स�ष्््र य रहयोि ितितवमि िनने रंिठनलराई हसिरानिरण िरी, एशरयरा र अतफ्रकराकरा तवकरारशील देशहरूकरा �:ख पराइरहेकरा मरानिे हरूलराई
रहयोि िन्सको लराति उपयोि िररनि।
घरमरा नचरातहने भएकरा मचजहरू वरा प्योि निररकन रराखखएकरा मचजहरू भएमरा, फोहोरको रूपमरा नष्् िनु्स अिराति हरामीलराई तदनुहोर्। कतृपयरा रबैले रहयोि िररतदनुहुन
अनुरोि िद्सि�।

हामीले जम्मा ग�ररहेको
�चजह�

प्योि िरररकेको हुलराक त्क्,
लेखदरा िलिी भएकरा पोस्कराि्स,
तवदेशको कोइन आतद

सहयोग गन� त�रका
हरामीलराई रमपक्स िरी, शलएर अउनुहोर्

चन्दा रकम हस्तान्तरण संगठनह�
• िैर नराफरा रंघ िुि नेबर््स जरापरान (GNJP)

वरा हुलराक मराफ्सि पठराउनुहोर्। पठराउने
बेलरा केही कुरराहरूमरा धयरान तदनुपनने

URL http://www.gnjp.org/
• रराव्सजतनक औधयोतिक रमूहको रंथिरा जरापरान तरिश�यन िम्स

हुनराले, HP हेन्सह
ु ोर्।

प्वरार मचतक�रा रहयोि रंघ (JOCS)
URL http://www.jocs.or.jp/

(ररामरा� र�ममशलि रंथिरा) अनिररा्स�ष्््र य रहर ओिरा रंघ

समपक्स

ठे िरानरा 〒143-0023 ओिरा रहर, ररा�ो 2-3-7 ओमोरी शहर तनमरा्सण प्वद्ध्सन रुतविरा 4F
☎ 03-6410-7981

FAX 03-6410-7982

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

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

् वर्स 2019 देखि अनिरा्स�ष्ट्र य सहर ओिा संघले “Ota City Navigation” रिकाशन िनने्छ।
आरथिक

प्कराशन (ररामरा� र�ममशलि रंथिरा) अनिररा्स�ष्््र य रहर ओिरा रंघn
〒143-0023 ओिरा विरा, ररा�ो 2-3-7 ओमोरी रहर तनमरा्सण प्वद्ध्सन रुतविरा 4F

☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982 URL https://www.ota-goca.or.jp/

इमेल माफ्सि िपा�को राय वा आफूलाई
लािेको कुरा पठाउनुहोस्।

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

