
वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुमा 
ओता सहर अनतरा्षष्ट र्िय संघ, 
बहुभारी परामर्ष डेसक बन्द हुनेछ

नरस्ङ समबन्ी जापानी 
भारा अधययन गन्ष 
चाहनुहुनछ?

कहाँ

अनुरोध

रुलक
समपक्ष

समपक्ष

समपक्ष

ओता सहर अनतराराष्ट र्िय सघंको होमपेजबा् डाउनलोड गनरा 
सककन्छ।
https://www.ota-goca.or.jp/schoolguide/

यो पसु्तकामा ओता सहरद्ारा सञ्ाललत प्ाथममक किद्ालयको 
रूपरेखाबारे वयाखया गररएको ्छ। स-साना कुराहरू भने किद्ालय 
अनसुार फरक हुने हुनाले, नकबलस्कन आफ्ो बालबाललका 
अधययन गनने प्ाथममक किद्ालयको लिक्षकलाई सोध्हुोस।्

कागजको पसु्तका ्ाहने वयक्तले ओता सहर अनतराराष्ट र्िय 
सघंमा खररद गनरा सकु्हुने्छ।
एउ्ा पसु्तकाको 300 येन

िरराको अन्त्य र नयाँ िरराको सरुुमा बनद हुन ेअिमि 
2019 साल कडसेमबर 28 ताररख (िकनबार)~2020 साल जनिरी 4ताररख (िकनबार)
* िककलसँग परामिरा सेिा भने जनिरी 5 ताररख (1:00 pm~5:00 pm) पकन उपलब्ध 
हुने्छ। तर अगाकड नै नाम लेखाउनपुनने्छ।

यो नलस्ङको काम गनरा ्ाहने वयक्तको लाकग सञ्ालन गररने 
कक्षा हो। यो कक्षा मा नलस्ङको काममा प्ोयोग गररने भारा िा 
कुराकानीबारे अधययन गनरा सककने्छ। कि्ततृत जानकारीको लाकग 
होमपेज हनेुराहोस।् 
https://www.ota-goca.
or.jp.e.ahr.hp.transer.com/
kaigo/

•  प्ाथममक किद्ालयमा भनारा हुन ुअगाकड गनने 

कुराहरू

•  प्ाथममक किद्ालयको 1 िरराको अिमि 

•  किद्ालयको 1 कदन 

•  अमभभािक (बबुा िा आमा) ले गनने कुराहरू

•  किद्ालयमा कतनने पैसा 

•  किद्ालयमा प्योग गनने भारा

आकद

6 ि्ा भाराहरूमा 

बनाइएको ्छ। सबैमा एकै 

कुराहरू लेखखएका ्छन।्  

•  सलजलो जापानी भारा 

•  अंग्ेजी 

•  ् ाइकनज 

•  तागालग

•  नेपाली

•  मभयतनाममज

(सामान्य समममललत ससं्ा) अनतराराष्ट र्िय सहर ओता सघं
☎ 03-6410-7981　FAX 03-6410-7982
E-mail info@ota-goca.or.jp
URL https://www.ota-goca.or.jp/

ओता सहर अनतराराष्ट र्िय सघं, बहुभारी परामिरा डे्क
ओता सहर, कामाता 5-13-26 उपभो्ता केनद्र 1F 
☎ 03-6424-8822　FAX 03-5710-6330
E-mail info@ota-goca.or.jp
URL https://www.ota-goca.or.jp

(सामान्य समममललत ससं्ा) अनतराराष्ट र्िय सहर 
ओता सघं 
☎ 03-6410-7981
FAX 03-6410-7982

मखुय किरयि्तहुरू भारा

ओता सहरको प्ाथममक ववद्ालयमा अधययन गनने ववचार गरररहकेा वव्ेदरी रा्ट र्ि सँग समबन् भएका बालबारलका र ती बालबारलकाका अमभभावकहरूको लावग
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“वव्ेदरी अमभभावकहरूको लावग प्ाथममक ववद्ालयको 
जानकारी” तयार गररएको छ!

जापानको प्ाथममक किद्ालयमा तपाईंहरूको देिको भनदा फरक प्णाली र कनयमहरू ्छन।् आफ्ो बालबाललकालाई प्ाथममक किद्ालयमा अधययन गराउने इच्ा भएको 
तर थाहा नभएको कुरा िरैे भएर “के गनुरा प्छरा  होला?” भनेर सो्ेर बस्भुएको त ्ैछन? तपाईंहरूको म्नता थोरै भएपकन कम होस ्र बालबाललकाहरू ढुक्क भएर प्ाथममक 
किद्ालयमा अधययन गनरा सकून ्भनेर हामीले यो पसु्तका तयार गरेका ्छौं। पढ्न न्ुछ्ाउनहुोला।



अनतरा्षष्ट र्िय सहर ओता संघमा “ववप्दक्ो बेला वव्ेदरी नागररकलाई सहयोग गनने सवयंसेवक”हरू हुनुहुनछ।
यी सवयंसेवकहरूले ववप्दक्ो बेला जापानी भारा नबु�े वव्ेदरी नागररकहरूलाई र ववप्दक्ो बेला गनु्षपनने कुराहरू कसरी गनने थाहा नभएर 
समसयामा परेका वव्ेदरी नागररकहरूलाई सहयोग गनु्षहुनछ।
साथै सवयंसेवकहरूले ववप्दक्ो बेला बाहके पवन, ववप्दक्ो बेला गनु्षपनने कुराहरू रसकाउने, ववप्द ्रोकथाम तारलम आव्दमा भारा अनुवा्द 
आव्द गरी सहयोग गनने गरररहनुभएको छ।

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

�वदेशी नागरिकको ला�ग 
“आप�का�लन अव�ामा 
घाइतेको �ान बचाउन 
गरिने प्राथ�मक उपचाि 

ता�लम” को ता�लम �वविण

•  एमबलुेनस र दमकल बोलाउ-
नको लाकग 119 मा समपकरा  
गरी जानकारी गराउने ताललम 
ambulansya at bumbero)
•  ्छातीमा मथ�े (मु् ुको मसाज) र 
AED प्योग गनने तररका
•  आप�काललन अिस्ामा प्योग 
गनने ््े्र (कमबलको ््े्र 
बनाउने)

मैले य्तो आप�काललन अिस्ाको लाकग लसककरा�पुनने कुराहरू-
को ताललममा पकहलो प्क भाग ललएँ। मभयतनाममा य्तो ताललम 
गर �रदैन। मैले किपदक्ो बेला किदेिी नागररकलाई सहयोग गनने ्ि-
यंसेिकहरूसँग रमाइलोसँग लसक् सके� । अरू किदेिी नागररकहरूले 
पकन भाग ल �लदा राम्रो हुन्छ!

मैले पकहलो प्क AED देखे �। मैले एकदम िरैे 
कुराहरू लसक� ।

मैले मान्ेछको �ान ब्ाउन सके् एकदम मह�िपूणरा कुरा लसके� । 
नेपालमा य्तो ताललम नहुने भएकोले मैले पकहलो प्क भाग ललएँ। 
किदेिी नागररकहरूले अझ सकक्रयतापूिराक भाग ल �लदा राम्रो हुन्छ ज्तो 
लागयो।

उहाँले उहाँको श्रीमती र 2 जना बच् ाहरू गरी 4 जना भएर भाग ललनभुयो। एकदम राम्रो प्यास हो र मैले िरैे कुराहरू लसके� ।
(फो्ोबारे: �िाजी जीको पररिार र किपदक्ो बेला किदेिी नागररकलाई सहयोग गनने ्ियंसेिकहरूसँगै बसेर खख्ेको फो्ो)

मलाई यो एकदम राम्रो प्यास हो ज्तो लागयो र मैले 
यसबा् िरैे कुराहरू लसके� । मे�्सकोमा िरैे मान्ेछहरू-
लाई AED बारे थाहा ्ैछन। जापानमा जतासकैु पकन दे� 
सककन्छ। यो कुरा एकदम राम्रो हो ज्तो लाग्छ।

तपा� �वपदक्ो ला�ग ठीकसँग तयाि �नु�न्छ?

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

थारर�ु (श्रीलंका)

�वाजी (बांग्ला्ेदर)

आरती (नेपाल)

ममचुओ (मे�कसको)



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�)

भूकमप गएको बेला कमत्को हकललन्छ भन्ने कुरा 
अनभुि गनरा सककन्छ। 

आगलागी भएको बेला कन्कने अनमुाकनत पररमा-
णको ििुाँमा क �हड्न सककन्छ।

्ो्प्क लागेको बेलामा गनुरापनने कुराहरूबारे 
लसकाइन्छ।

मु् ुको मसाज र AED प्योग गनने तररका लसकाइन्छ।

भूकम्प अनुभव (�क�स�या-ताइकेन)

धवुाँ अनुभव (केमुिी-ताइकेन)

पट्टी ब� ेतरिका (होताइहो)

AED (एइडी)

केही मात्रामा जापानी भारा बोल् सके् किदेिी नागररकले पकन “किपदक्ो बेला किदेिी नागररकलाई सहयोग गनने ्ियंसेिक” मा आफ्ो 
नाम दतारा गनरा सकु्हुन्छ। कि्ततृत जानकारीको लाकग समपकरा  गनुराहोस।् 

पररिारको सद्यहरूको सरसललाह गरी, आ-आफ्ो लजममेिारी ्ुछ््याउने, सरुलक्षत भए नभएको पत्ा लगाउने तररका र जममा हुने 
ठाउँ तोकेर राखौ � 

आफू बस्े क्षते्रको सरुलक्षत स्ान (भागेर जाने ठाउँ) र क्षते्रीय जोखखम ्तर कन�य गररराखौ � 

समय समयमा किपद ्रोकथाम ताललममा भाग ललई, किपद ्रोकथाम समब�ी �ान लसककराखौ � (जापानी नागररकहरूले बच् ा बेलादेखख 
नै ठूलो भूकमपको लाकग कसरी तयारी गनने भन्ने कुरा लसकाउने ताललममा भाग ललने गदरा्छन)्

फकन््र ज्ता ठूला सामानहरू नढल्े, नखस्े र राखकेो ठाउँबा् नसनने बनाएर रा�को लाकग आिशयक कुराहरू गररराखौ � साथै, 
कबजलुी गएको बेलाको लाकग, राखकेो ठाउँबा् तरुुनतै खझकेर प्योग गनरा सके् गरी ््रालाइ् राखखराखौ �

आप�काललन अिस्ाको लाकग खानेकुराहरू तयारी गररराखौ �

”�वदेशी भाषामा बनाइएको �वपद ्िोकथाम पम्प्लेट” हनेर्को ला�ग तलको �लङ्कमा जानुहोस्
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/pamphlet/multilingual-bousai-pamphlet.html

जापान भूकम्प जस्ता धिैे �वपद ्आइपन� देश हो। य�द भूकम्प आइहा�ो भने तपा� के 

गनुर्�न्छ? सध ै�वपदक्ो ला�ग तयािी गिेि िाखौ �। 

(सामा� स�ममरलत सं�ा) अनतरा्षष्ट र्िय सहर ओता संघ

☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982

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

समपक्ष
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न�ब� �सकन “�वपद ्िोकथाम ता�लममा“ 
गएि हिेौ �!!



भुकतानी सुरु गररने 
मवहना

बालबारलका भत्ाको वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुको प्वरिया-
बारे

वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुमा स्ोतको रूपमा पुन: प्योग गन्ष 
सवकने फोहोर फाल्नको लावग वनकाले्न तररकाबारे

कडसेमबर 28 ताररखदेखख जनिरी 5 ताररखसमम काउन्र (यसमा कििेर िाखा काउन्र पकन प्छरा) मा बालबाललका भत्ाको आिेदन ललन सककने्ैछन। किद्कुतय 
माधयमद्ारा आिेदन कदने तररका जान्नको लाकग ओता सहरको होमपेज हनेुराहोस ्अथिा तल लेखखएको ठाउँमा समपकरा  गनुराहोस।् कडसेमबरमा जममिएको बच् ा िा घर 
सरेको वयक्तको आिेदन मयाद कनम्न अनसुार रहकेो ्छ।

सामान्यतया आिेदन कदएको मकहना पल्छको मकहनाको भत्ाबा् भु् तानी गररने्छ। तर, सरेको ममकत पल्छको मकहनामा आिेदन कदएको खणडमा 
पकन, सरेको ममकतदेखख 15 कदन मभत्रमा आिेदन कदएमा, आिेदन कदएको मकहनाको भत्ाबा् भु् तानी गररने्छ। सलंग्न आिशयक कागजातहरू 
पल्छ पेस गरेपकन हुने हुनाले, सकेसमम ल्छ्ो आिेदन कदनहुोस।् 

(नो्1)  जमिेको ममकत, यो भनदा पकहले बसोबास गरेको ठाउँको “घर सनने आिेदन” मा लेखखएको “भु् तानी प्ापत गनने योगयता भएको वयक्त” को योजना गररएको घर 
सनने ममकत आकद।

(नो्2) हुलाकको खणडमा, बाल म्ककत्ा कमरा्ारीले प्ापत गनुरापनने ममकत

कडसेमबर 31 ताररख (मंगलबार) देखख जनिरी 3 ताररख (िकु्रबार) सममको 
कुनै कदन पकन सङ्कलन गररने्ैछन।
यो आमथ्क िररामा, सिैं, मंगलबार र िकु्रबार जलाउन ममल्े फोहोर 
कनकाललरहनभुएको वयक्तको फोहोर, नयाँ िररा सरुु भएपल्छको पकहलो 
सङ्कलन 5 ताररख (आइतबार) गररने्छ।
कि्ततृत जानकारीको लाकग तल हनेुराहोस।् 

समपक्ष

आवे्दन व्दने ठाउँ तथा 
समपक्ष  

सरसफाइ साखा, सरसफाइ ररसाइकल लजममेिार कमरा्ारी 
☎ 03-5744-1628　FAX 03-5744-1550

बाल सेिा सहायता िाखा, बाल म्ककत्ा कमरा्ारी 
☎ 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

स्
ोत

सङ्कलन क्षते्र िरराको अन्त्यमा अषनतम 
सङ्कलन ममकत

नयाँ िररा सरुु भएपल्छ 
सङ्कलन सरुु गररने ममकत

सोमबार क्षते्र 30 ताररख 6 ताररख

मंगलबार क्षते्र 24 ताररख 7 ताररख

बिुबार क्षते्र 25 ताररख 8 ताररख

कबहीबार क्षते्र 26 ताररख 9 ताररख

िकु्रबार क्षते्र 27 ताररख 10 ताररख

िकनबार क्षते्र 28 ताररख 4 ताररख

सरेको ममकत (नो् 1) “जनिरीमा भु् तानी सरुु” गनराको लाकग आिेदन मयाद (नो् 2)

कडसेमबर 1~12 ताररख कडसेमबर 27 ताररखसमम
किद्कुतय माधयमद्ारा आिेदन कदने खणडमा मात्र कडसेमबर 31 ताररखसमम

कडसेमबर 13~22 ताररख जनिरी 6 ताररखसमम

कडसेमबर 23~31 ताररख सरेको ममकतको भोललपल्देखख गनेर 15 औ ंकदन
(15 औ ंकदन िकनबार, आइतबार िा सािराजकनक कबदा आकद परेको खणडमा, त्यसपल्छ कायारालय खोललने कदन) समम 

ज
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सोमबार क्षते्र 30 ताररख 6 ताररख

मंगलबार क्षते्र 24 ताररख 7 ताररख

बिुबार क्षते्र 25 ताररख 8 ताररख

कबहीबार क्षते्र 26 ताररख 9 ताररख

िकु्रबार क्षते्र 27 ताररख 10 ताररख

िकनबार क्षते्र 21 ताररख 4 ताररख

दो
स्
ो र
 ्
ौंथ
ो ब
ार

सोमबार क्षते्र 23 ताररख 13 ताररख

मंगलबार क्षते्र 24 ताररख 14 ताररख

बिुबार क्षते्र 25 ताररख 8 ताररख

कबहीबार क्षते्र 26 ताररख 9 ताररख

िकु्रबार क्षते्र 27 ताररख 10 ताररख

िकनबार क्षते्र 28 ताररख 11 ताररख

ज
ल
ाउ
न 
मम
ल्न
 फ
ोह
ोर सोमबार•कबहीबार क्षते्र 30 ताररख 6 ताररख

मंगलबार•िकु्रबार क्षते्र 27 ताररख 5 तारिख (आइतबाि)

बिुबार•िकनबार क्षते्र 28 ताररख 4 ताररख

आमथ्क वर्ष 2019 ्ेदखि अनतरा्षष्ट र्िय सहर ओता संघले “Ota City Navigation” प्कारन गननेछ।
प्कािन (सामान्य समममललत ससं्ा) अनतराराष्ट र्िय सहर ओता सघंn
〒143-0023 ओता िडा, सान्नो 2-3-7 ओमोरी सहर कनमाराण प्िर्रान सकुििा 4F
☎ 03-6410-7981   FAX 03-6410-7982    URL https://www.ota-goca.or.jp/

इमेल माफ्ष त तपाईंको राय वा आफूलाई 
लागेको कुरा पठाउनुहोस्।

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


