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िभिव देशका िबदेसीहको लािग समाचार

Ota CityNavigation
2019.12

“विदेशी अभिभावकहरूको लागि प्राथमिक विद्यालयको
जानकारी” तयार गरिएको छ!
ओता सहरको प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विचार गरिरहेका विदेशी राष्ट्र सँग सम्बन्ध भएका बालबालिका र ती बालबालिकाका अभिभावकहरूको लागि
जापानको प्राथमिक विद्यालयमा तपाईंहरूको देशको भन्दा फरक प्रणाली र नियमहरू छन्। आफ्नो बालबालिकालाई प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने इच्छा भएको
तर थाहा नभएको कुरा धेरै भएर “के गर्नु पर्छ होला?” भनेर सोचेर बस्नुभएको त छै न? तपाईंहरूको चिन्ता थोरै भएपनि कम होस् र बालबालिकाहरू ढु क्क भएर प्राथमिक
विद्यालयमा अध्ययन गर्न सकून् भनेर हामीले यो पुस्तिका तयार गरे का छौं। पढ् न नछुटाउनुहोला।

मुख्य विषयवस्तुहरू

भाषा

• प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना हुनु अगाडि गर्ने

6 वटा भाषाहरूमा

• प्राथमिक विद्यालयको 1 वर्षको अवधि

कुराहरू लेखिएका छन्।

कुराहरू
• विद्यालयको 1 दिन
• अभिभावक (बुबा वा आमा) ले गर्ने कुराहरू
• विद्यालयमा तिर्ने पैसा
• विद्यालयमा प्रयोग गर्ने भाषा
आदि

बनाइएको छ। सबैमा एकै
•स
 जिलो जापानी भाषा
•अ
 ंग्रेजी
• चाइनिज
•त
 ागालग
•न
 ेपाली
• भियतनामिज

कहाँ

ओता सहर अन्तर्राष्ट्रि य संघको होमपेजबाट डाउनलोड गर्न
सकिन्छ।
https://www.ota-goca.or.jp/schoolguide/

शुल्क

कागजको पुस्तिका चाहने व्यक्तिले ओता सहर अन्तर्राष्ट्रि य
संघमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ।
एउटा पुस्तिकाको 300 येन

अनुरोध

सम्पर्क

यो पुस्तिकामा ओता सहरद्वारा सञ्चालित प्राथमिक विद्यालयको
रूपरे खाबारे व्याख्या गरिएको छ। स-साना कुराहरू भने विद्यालय
्
अनुसार फरक हुने हुनाले, नबिरसिकन
आफ्नो बालबालिका
अध्ययन गर्ने प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकलाई सोध्नुहोस्।

(सामान्य सम्मिलित संस्था) अन्तर्राष्ट्रि य सहर ओता संघ
☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982
E-mail info@ota-goca.or.jp
URL
https://www.ota-goca.or.jp/

वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुमा
ओता सहर अन्तर्राष्ट्रि य संघ,
बहुभाषी परामर्श डेस्क बन्द हुनेछ

् सम्बन्धी जापानी
नरसिङ
भाषा अध्ययन गर्न
चाहनुहुन्छ?

वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुमा बन्द हुने अवधि
2019 साल डिसेम्बर 28 तारिख (शनिबार)~2020 साल जनवरी 4तारिख (शनिबार)
*वकिलसँग परामर्श सेवा भने जनवरी 5 तारिख (1:00 pm~5:00 pm) पनि उपलब्ध
हुनेछ। तर अगाडि नै नाम लेखाउनुपर्नेछ।

्
यो नरसिङको
काम गर्न चाहने व्यक्तिको लागि सञ्चालन गरिने
्
कक्षा हो। यो कक्षा मा नरसिङको
काममा प्रोयोग गरिने भाषा वा
कुराकानीबारे अध्ययन गर्न सकिनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि
होमपेज हेर्नुहोस्।

ओता सहर अन्तर्राष्ट्रि य संघ, बहुभाषी परामर्श डेस्क
सम्पर्क

ओता सहर, कामाता 5-13-26 उपभोक्ता केन्द्र 1F
☎ 03-6424-8822

FAX 03-5710-6330

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

https://www.ota-goca.
or.jp.e.ahr.hp.transer.com/
kaigo/

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

सम्पर्क

(सामान्य सम्मिलित संस्था) अन्तर्राष्ट्रि य सहर
ओता संघ
☎ 03-6410-7981
FAX 03-6410-7982

तपा� �वपदको
् ला�ग ठीकसँग तयाि �नु�न्छ?
अनतरा्षष्ट्रि य सहर ओता संघमा “ववप्दको
् बेला वव्देरी नागररकलाई सहयोग गनने सवयंसेवक”हरू हुनुहुनछ।

यी सवयंसेवकहरूले ववप्दको
् बेला जापानी भारा नबु�े वव्देरी नागररकहरूलाई र ववप्दको
् बेला गनु्षपनने कुराहरू कसरी गनने थाहा नभएर
समसयामा परे का वव्देरी नागररकहरूलाई सहयोग गनु्षहुनछ।
साथै सवयंसेवकहरूले ववप्दको
् बेला बाहेक पवन, ववप्दको
् बेला गनु्षपनने कुराहरू रसकाउने, ववप्द ् रोकथाम तारलम आव्दमा भारा अनुवा्द
आव्द गरी सहयोग गनने गरररहनुभएको छ।

�वदेशी नागरिकको ला�ग

“आप�का�लन अव�ामा
घाइतेको �ान बचाउन
गरिने प्राथ�मक उपचाि

2019 साल अगस्टमा उपभोक्ता केन्द्रमा �वदेशी नागरिकह�सँग
“आप�का�लन अव�ामा घाइतेको �ान बचाउन गरिने प्राथ�मक
उपचाि” ता�लम गरिएको �थयो।

ता�लम” को ता�लम �वविण
• एमबुलेनस र दमकल बोलाउनको लाकग 119 मा समपकरा

गरी जानकारी गराउने ताललम

ambulansya at bumbero)

• ्छातीमा मथ�े (मु्ुको मसाज) र
AED प्योग गनने तररका

• आप�काललन अिस्ामा प्योग
गनने ््े्र (कमबलको ््े्र
बनाउने)

सहभागीह�को प्र�त�क्रया
फुओङ्ग (मभयतनाम)

ममचुओ (मे�कसको)

मैले य्तो आप�काललन अिस्ाको लाकग लसककरा�ुपनने कुराहरू-

मलाई यो एकदम राम्रो प्यास हो ज्तो लागयो र मैले

� न। मैले किपदक
गररदै
् ो बेला किदेिी नागररकलाई सहयोग गनने ्ि-

लाई AED बारे थाहा ्छै न। जापानमा जतासुकै पकन दे�

को ताललममा पकहलो प्क भाग ललएँ । मभयतनाममा य्तो ताललम

यंसेिकहरूसँग रमाइलोसँग लसक् सके�। अरू किदेिी नागररकहरूले

� राम्रो हुन्छ!
पकन भाग ललदा

आरती (नेपाल)

यसबा् िेरै कुराहरू लसके�। मे�्सकोमा िेरै मान्छे हरूसककन्छ। यो कुरा एकदम राम्रो हो ज्तो लाग्छ।

थारर�ु (श्रीलंका)

मैले मान्छे को �ान ब्ाउन सक्े एकदम मह�िपूणरा कुरा लसके�।
नेपालमा य्तो ताललम नहुने भएकोले मैले पकहलो प्क भाग ललएँ ।
� राम्रो हुन्छ ज्तो
किदेिी नागररकहरूले अझ सकक्रयतापूिराक भाग ललदा

मैले पकहलो प्क AED देख।े � मैले एकदम िेरै
कुराहरू लसक�।

लागयो।

�वाजी (बां ग्ला्देर)

उहाँ ले उहाँ को श्रीमती र 2 जना बच्ाहरू गरी 4 जना भएर भाग ललनुभयो। एकदम राम्रो प्यास हो र मैले िेरै कुराहरू लसके�।

(फो्ोबारे : �िाजी जीको पररिार र किपदको
् बेला किदेिी नागररकलाई सहयोग गनने ्ियंसेिकहरूसँगै बसेर खख्ेको फो्ो)

�
न�ब�सकन
“�वपद ् िोकथाम ता�लममा“
�
गएि हेिौ!!

तपा�लाई �वपद ् िोकथाम ता�लम के-कस्ता कुिाह� गरिन्छ,
थाहा छ? तल ले�खएका कुिाह�को ता�लममा भाग �लन
स�कन्छ।

(केही उदाहिणह�)
भूकम्प अनुभव (�क�स�या-ताइकेन)
भूकमप गएको बेला कमत्को हकललन्छ भन्ने कुरा
अनुभि गनरा सककन्छ।

AED (एइडी)
मु्ुको मसाज र AED प्योग गनने तररका लसकाइन्छ।

धुवाँ अनुभव (केमुिी-ताइकेन)
आगलागी भएको बेला कन्कने अनुमाकनत पररमा� न सककन्छ।
णको िुिाँ मा कहड्

पट्टी ब�े तरिका (होताइहो)
्ो्प्क लागेको बेलामा गनुरापनने कुराहरूबारे
लसकाइन्छ।

केही मात्रामा जापानी भारा बोल् सक्े किदेिी नागररकले पकन “किपदको
् बेला किदेिी नागररकलाई सहयोग गनने ्ियंसेिक” मा आफ्ो
नाम दतारा गनरा सक्ुहुन्छ। कि्ततृत जानकारीको लाकग समपकरा गनुराहोस्।

जापान भूकम्प जस्ता धेिै �वपद ् आइपन� देश हो। य�द भूकम्प आइहा�ो भने तपा� के
गनुर्�न्छ? सधै �वपदको
् ला�ग तयािी गिे ि िाखौ।�
１

पररिारको सद्यहरूको सरसललाह गरी, आ-आफ्ो लजममेिारी ्छु्् याउने, सुरलक्षत भए नभएको पत्ा लगाउने तररका र जममा हुने

2

आफू बस्े क्षेत्रको सुरलक्षत स्ान (भागेर जाने ठाउँ ) र क्षेत्रीय जोखखम ्तर कन�य गररराखौ �

3

समय समयमा किपद ् रोकथाम ताललममा भाग ललई, किपद ् रोकथाम समब�ी �ान लसककराखौ � (जापानी नागररकहरूले बच्ा बेलादेखख

4

्
फकन्र
ज्ता ठू ला सामानहरू नढल्े, नखस्े र राखेको ठाउँ बा् नसनने बनाएर रा�को लाकग आिशयक कुराहरू गररराखौ � साथै,

5

आप�काललन अिस्ाको लाकग खानेकुराहरू तयारी गररराखौ �

ठाउँ तोकेर राखौ �

नै ठू लो भूकमपको लाकग कसरी तयारी गनने भन्ने कुरा लसकाउने ताललममा भाग ललने गदरा्छन्)

कबजुली गएको बेलाको लाकग, राखेको ठाउँ बा् तुरुनतै खझकेर प्योग गनरा सक्े गरी ््रालाइ् राखखराखौ �

”�वदेशी भाषामा बनाइएको �वपद ् िोकथाम पम्प्लेट” हेनर्को ला�ग तलको �लङ्कमा जानुहोस्

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/pamphlet/multilingual-bousai-pamphlet.html

समपक्ष

(सामा� स�ममरलत सं�ा) अनतरा्षष्ट्रि य सहर ओता संघ
☎ 03-6410-7981

FAX 03-6410-7982

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

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

बालबालिका भत्ताको वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुको प्रक्रियाबारे

डिसेम्बर 28 तारिखदेखि जनवरी 5 तारिखसम्म काउन्टर (यसमा विशेष शाखा काउन्टर पनि पर्छ) मा बालबालिका भत्ताको आवेदन लिन सकिनेछैन। विद्युतिय

माध्यमद्वारा आवेदन दिने तरिका जान्नको लागि ओता सहरको होमपेज हेर्नुहोस् अथवा तल लेखिएको ठाउँ मा सम्पर्क गर्नुहोस्। डिसेम्बरमा जन्मिएको बच्चा वा घर
सरे को व्यक्तिको आवेदन म्याद निम्न अनुसार रहेको छ।
सरे को मिति (नोट 1)

“जनवरीमा भुक्तानी सुरु” गर्नको लागि आवेदन म्याद (नोट 2)

डिसेम्बर 1~12 तारिख

डिसेम्बर 27 तारिखसम्म
विद्युतिय माध्यमद्वारा आवेदन दिने खण्डमा मात्र डिसेम्बर 31 तारिखसम्म

डिसेम्बर 13~22 तारिख

जनवरी 6 तारिखसम्म

डिसेम्बर 23~31 तारिख

सरे को मितिको भोलिपल्टदेखि गनेर 15 औ ं दिन
(15 औ ं दिन शनिबार, आइतबार वा सार्वजनिक बिदा आदि परे को खण्डमा, त्यसपछि कार्यालय खोलिने दिन) सम्म

(नोट1) जन्मेको मिति, यो भन्दा पहिले बसोबास गरे को ठाउँ को “घर सर्ने आवेदन” मा लेखिएको “भुक्तानी प्राप्त गर्ने योग्यता भएको व्यक्ति” को योजना गरिएको घर
सर्ने मिति आदि।
(नोट2) हुलाकको खण्डमा, बाल चिकित्सा कर्मचारीले प्राप्त गर्नुपर्ने मिति

भुक्तानी सुरु गरिने
महिना

पनि, सरे को मितिदेखि 15 दिन भित्रमा आवेदन दिएमा, आवेदन दिएको महिनाको भत्ताबाट भुक्तानी गरिनेछ। संलग्न आवश्यक कागजातहरू
पछि पेस गरे पनि हुने हुनाले, सकेसम्म छिटो आवेदन दिनुहोस्।

आवेदन दिने ठाउँ तथा
सम्पर्क

सामान्यतया आवेदन दिएको महिना पछिको महिनाको भत्ताबाट भुक्तानी गरिनेछ। तर, सरे को मिति पछिको महिनामा आवेदन दिएको खण्डमा

बाल सेवा सहायता शाखा, बाल चिकित्सा कर्मचारी
☎ 03-5744-1275 FAX 03-5744-1525 E-mail: t-kod-ko@city.ota.tokyo.jp
URL http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html

वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुमा स्रोतको रूपमा पुन: प्रयोग गर्न
सकिने फोहोर फाल्नको लागि निकाल्ने तरिकाबारे

जलाउन मिल्ने फोहोर

नयाँ वर्ष सुरु भएपछि
सङ् कलन सुरु गरिने मिति

सोमबार क्षेत्र

30 तारिख

6 तारिख

मंगलबार क्षेत्र

24 तारिख

7 तारिख

बुधबार क्षेत्र

25 तारिख

8 तारिख

बिहीबार क्षेत्र

26 तारिख

9 तारिख

शुक्रबार क्षेत्र

27 तारिख

10 तारिख

शनिबार क्षेत्र

28 तारिख

4 तारिख

सोमबार•बिहीबार क्षेत्र

30 तारिख

6 तारिख

मंगलबार•शुक्रबार क्षेत्र

27 तारिख

5 तारिख (आइतबार)

बुधबार•शनिबार क्षेत्र

28 तारिख

4 तारिख

पहिलो र तेस्रो बार

वर्षको अन्त्यमा अन्तिम
सङ् कलन मिति

दोस्रो र चौंथो बार

सङ् कलन क्षेत्र

जलाउन नमिल्ने फोहोर

स्रोत

डिसेम्बर 31 तारिख (मंगलबार) देखि जनवरी 3 तारिख (शुक्रबार) सम्मको
कुनै दिन पनि सङ् कलन गरिनेछैन।
् वर्षमा, सधैं, मंगलबार र शुक्रबार जलाउन मिल्ने फोहोर
यो आरथिक
निकालिरहनुभएको व्यक्तिको फोहोर, नयाँ वर्ष सुरु भएपछिको पहिलो
सङ् कलन 5 तारिख (आइतबार) गरिनेछ।
विस्तृत जानकारीको लागि तल हेर्नुहोस्।

सम्पर्क

सोमबार क्षेत्र

30 तारिख

6 तारिख

मंगलबार क्षेत्र

24 तारिख

7 तारिख

बुधबार क्षेत्र

25 तारिख

8 तारिख

बिहीबार क्षेत्र

26 तारिख

9 तारिख

शुक्रबार क्षेत्र

27 तारिख

10 तारिख

शनिबार क्षेत्र

21 तारिख

4 तारिख

सोमबार क्षेत्र

23 तारिख

13 तारिख

मंगलबार क्षेत्र

24 तारिख

14 तारिख

बुधबार क्षेत्र

25 तारिख

8 तारिख

बिहीबार क्षेत्र

26 तारिख

9 तारिख

शुक्रबार क्षेत्र

27 तारिख

10 तारिख

शनिबार क्षेत्र

28 तारिख

11 तारिख

सरसफाइ साखा, सरसफाइ रिसाइकल जिम्मेवार कर्मचारी
☎ 03-5744-1628 FAX 03-5744-1550

् वर्ष 2019 देखि अन्तर्राष्ट्रि य सहर ओता संघले “Ota City Navigation” प्रकाशन गर्नेछ।
आरथिक

प्रकाशन (सामान्य सम्मिलित संस्था) अन्तर्राष्ट्रि य सहर ओता संघn
〒143-0023 ओता वडा, सान्नो 2-3-7 ओमोरी सहर निर्माण प्रवर्द्धन सुविधा 4F

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

इमेल मार्फ त तपाईंको राय वा आफूलाई
लागेको कुरा पठाउनुहोस्।

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

