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् वर्ष 2020 साल अन्तर्राष्ट्रि य सहर ओताको राजदूत (कूरु
आरथिक
ओता-कु राजदूत) को लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
ओता सहरको आकर्षण र जानकारीको PR (प्रचार प्रसार) गर्ने “कूरु ओता-कु राजदूत
(Cool OTA-KU ambassador)” (माया गरे र बोलाउने नाम) को लागि आवेदन
खुला गरिएको छ।

●आ
 वश्यक योग्यता: 18 वर्ष वा सो भन्दा बढीको ओता सहरमा बसोबास गर्ने जस्ता
ओता सहरसँग सम्बन्ध भएको विदेशी नागरिक

● आवश्यक व्यक्ति: लगभग 10 जना

● नियुक्त अवधि: 2020 साल जून ~ 2022 साल मार्च (योजना)

● आवेदन म्याद: 2020 साल अप्रिल 17 तारिख (शुक्रबार) 5:00 pm सम्ममा प्राप्त
हुनुपर्ने

● आवेदन दिने तरिका: आवेदन पत्र आदि लिएर आउनुहोस् वा हुलाक, FAX वा इमेल
मार्फत आवेदन दिनुहोस्

●U
 RL

http://www.city.ota.local/kokusaitoshi/ambassador_bosyu2019.html
थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।

सम्पर्क

अन्तर्राष्ट्रि य सहर•बहुसां स्कृतिक सहजीवन प्रवर्द्धन शाखा
☎ 03-5744-1227
E-mail

FAX 03-5744-1323

kokusai@city.ota.tokyo.jp

ओतासहर अन्तर्रास्ट्रि य संघ बहुभाषी परामर्श डेस्क
भाषा

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

बिहीबार

शुक्रबार

अं ग् रे जी भाषा

10:00~17:00

10:00~17:00

10:00~17:00

×

10:00~17:00

चाइनिज भाषा

10:00~17:00

10:00~17:00

×

10:00~17:00

10:00~17:00

तागालग भाषा

10:00~17:00

×

×

×

10:00~17:00

ने पाली भाषा

×

×

10:00~17:00

×

×

भियतनामिज भाषा

×

×

×

10:00~17:00

×

●प
 हिलो र तेस्रो आइतबारको दिउँ सो (1 बजेदेखि 5 बजेसम्म)

ा ट
ेसन

ओमोरी जाने बाटो

मात

वकिलसँग सरसल्लाह गर्न सकिन्छ। अगाडि भन्नु पर्छ।

खा

Vo
l.0

8

िभिव देशका िबदेसीहको लािग समाचार

● माथिका भाषा बाहेक अरू भाषा पनि छ, भन्नु होला।

आरोमा लाजा

िरङरोड ८

भाषाको समस्या, बालबालिकाको कु रा, विवाह, छोड पत्र, काम

उपभो ता के

समस्या बहभ
ु ाषिकबाट परामर्श गर्न सकिन्छ।
भाषा विदयालयको
पनि परिचय गरिन्छ।
्

ओता िनवासी हल
आिको

ओता वडा कायालय

दैनिक जीवनको सर-सल्लाह

ओताकु भित्र स्वयम सेवक रूपमा जापानी भाषा कक्षा वा जापानी

पूव एि जट

खामाता-िहगासी शाखा कायालय

टोक्यो-तो, ओता वडा, खामाता 5-13-26 उपभोक्ता केन्द्र 1F
सम्पर्क

☎ 03-6424-8822

FAX 03-5710-6330

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

E-mail

info@ota-goca.or.jp

अन्तरा्षष्ट्रि य आदान-प्रदान ्टवयंसेवकले िरररहेको
िग्तगव�धको �श्य
अनतरा्षष्ट्रि य सहर ओता संघ (GOCA) मा वर�भरर दता्षमा आिाररत सवयंसेवक बन् चाहने वयक्तले आवेदन गदन सगकनछ। हाल
उच्च माध्यधमक गवद्यालयको गवद्याि�देखख 89 वर्ष धभत्रका उमेरका गवधभन् वयक्तहरू, लगभग 270 जनाले दता्ष गनु्षभएको छ।
सवयंसेवकहरूले GOCA ले काय्षक्रम गनने गदन स्ारको रूपमा सञ्चालनमा सहयोग गनने, वयव�ापन सधमगतको सदसयको रूपमा
योजनाको चरणदेखख काय्षक्रम गनने गदनसमम संल� हुने, आरूले बो� स�े भाराको प्रयोग गरी काय्षक्रममा सहभागी हुने गवदेशी
नागररकलाई जानकारी प्रदान गनने जसता गगतगवधिहरू गरररहेका छन। सािै GOCA को गगतगवधिहरूमा सहयोग पुर्याउन स�े
सवयंसेवकहरूले �मता वकृधर्को लागग �सकल-अप ले�र र ओता सहरमा हुने अनतरा्षष्ट्रि य आदान-प्रदानसँग समब�न्धत काय्षक्रमहरूको
जानकारी प्रापत गन्ष स�ेछन्। हामीले आउने गदनहरूमा सवयंसेवकहरूले सहभागगता जनाउन स�े गगतगवधिहरू अझै बढाउने योजना
गरे का छ�। के तपा� पगन अनतरा्षष्ट्रि य आदान-प्रदान सवयंसेवकमा दता्ष गरी हामीसँगै GOCA को कायक्र्षमहरू बनाउन चाहनुहुनछ?

िग्तगव�ध िरररहेको �श्यको ्पररचय
गवदेशी पररकार बनाउने कुगकङ ्लासमा खाना बनाउन सहयोग। यस

“जापान-डे” को गदन 18 जना सवयंसेवकहरू स्ारको रूपमा सहभागी

्लासमा संल� सवयंसेवकले ्लास सुरु हुनु अगागड प्रलश�कले गदएको

भए। उनीहरूले जापानको संसककृगत अनुभव गनने वक्षसपमा गवदेशी

गनदनेशन अनुसार सहभागीहरूले कुनै समसया गबना खाना बनाउन स�े गरी

सहभागीहरूलाई सहयाता पुर्याउने, ओररगामी जसता आरूले जानेको

सहभागीहरूलाई सहयोग गरे ।

सीपको उपयोग गरी संसककृगतको पररचय गदनुका सािै ररसेपसन र
माग्षगनदनेशनका कामहरू गरी सहज ढंगमा काय्षक्रम सञ्चालन गन्ष योगदान
पुर्याए।

“अनतरा्षष्ट्रि य सहर ओता रे�स्बल in ”आकाशको गदन” हानेदा” मा
आयोजना गररएको बहुसां सककृगतक अनतरा्षष्ट्रि य आदान-प्रदान क्ारेमा
सहभागी सवयंसेवकले क्ारेमाआएका ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गनु्षका
सािसािै क्ारेको प्रचार गरे । सािै गवदेशी सवयंसेवकहरूले आ�ो देशको
पररचय गदने, ग्राहकले सोिेको प्र�को उ�र गदने आगद जसता आदान-प्रदान
सदसयको रूपमा आ�ो
भूधमका गनभाए।

हामीले अनतरा्षष्ट्रि य आदान-प्रदान सवयंसेवकको रूपमा काम गदा्ष मदत
पु�े �सकल-अप ले�रहरू गरररहेका छ�। भाराको सवयंसेवकहरूका लागग
दोभासे वा अनुवादनको सीप लस�े ले�र र प्रचार प्रसार गगतगवधिको लागग
आिारभूत ले�र आयोजना गनने योजना गरररहेका छ�।

यी बाहेक GOCA ले आयोजना गनने इभे�् वा सेधमनार, ओता सहरको अनतरा्षष्ट्रि य आदान-प्रदान समब�न्धत काय्षक्रम आगदको जानकारी पगन
पठाउने गरे का छ�।

◇◆सहभागगता जनाएका सवयंसेवकहरूको प्रगतगक्रया◆◇
◆ पगहलो प्क सवयंसेवा गर� र मलाई रमाइलो
लागयो।

हामी आउने गदनहरूमा पगन सकेसमम िेरै सवयंसेवा र अनतरा्षष्ट्रि य आदानप्रदानको अवसरहरू प्रदान गद� जानेछ�। नगबस�कन अनतरा्षष्ट्रि य आदान-प्रदान
सवयंसेवकमा दता्ष गरी तपा� पगन हाम्रो सािी बन्ुहोस्।

◆ मैले साह्रै सनतोरजनक र रमाइलो गदन गबताउन

(सामा� स�ममललत सं�ा) अनतरा्षष्ट्रि य सहर

सक�।

◆ तपा�हरूको ककृपाले मैले गनने गगतगवधिहरू

सम्पक्ष

ररागकलो हुँदै गइरहेको छ।

ओता संघ

☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982
E-mail
URL

info@ota-goca.or.jp

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

कुकुरको द्ता्ष ्तथिा रे गबज रोकथिामको सुईबारे
1

जापानको रे गबज रोकिाम ऐनमा कुकुर माललकहरूले गन� दाधय�वहरू गनभाउनुपछ्ष भनेर लेखखएको छ।

❶ ज�ेको 91 गदन पुगेको कुकुर पा� िालेको 30 गदन धभत्र सहर प्रमुखलाई कुकुर दता्षको

अनुमगत ्् याग

लागग आवेदन गदई, कुकुर पा�को लागग गदइने अनुमगत ्् याग ललनु पद्षछ।

दता्ष शुल क

3,000 येन

❷ कुकुर माललकले वर्षमा 1 प्क आ�ो कुकुरलाई रे गबज रोकिामको सुई नलगाई हुँदैन।
सािै पशुधचगक�कद्वारा जारी गररएको सुई लगाएको कुरा प्रमालणत हुने कागजात सहर
प्रमुखलाई बुझाई, सहर प्रमुखबा् सुई लगाइसकेको कुरा जनाउने धचनह (�स्कर आगद)
ललनु पद्षछ।

� वर्ष 2020
आधिक
सुई लगाइसकेको कुरा

❸ सहर प्रमुखद्वारा जारी गररएको कुकुर पा�को लागग गदइने अनुमगत ्् याग र सुई
लगाइसकेको कुरा जनाउने धचनह सि� कुकुरलाई लगाइगदइरा�ु पननेछ।

2

जनाउने धचनह
जारी शुलक 550 येन

� वर्ष 2020 रे गबज रोकिामको गनयधमत सामूगहक सुई】लगाइनेछ। गवसतकृत जानकारी गन� अनुसार रहेको छ।
【आधिक
कगहले

2020 साल अगप्रल 11 ताररख (शगनबार) ~ अगप्रल 20 ताररख (सोमबार), कुल 10 गदन

कहाँ

ओता सहरले तोकेको ओता सहर धभत्रका पशु असपतालहरू (कुल 44 असपतालहरू)

रुलक

3,750 येन
गवसतकृत गववरण: रे गबज रोकिाम सुई शुलक 3,200 येन, सुई लगाइसकेको कुरा जनाउने धचनह
जारी शुलक 550 येन

कग्त जना
आवेदन गदने ्तररका
सम्पक्ष

कुकुर पाललरहेका समपूण्ष कुकुर माललकहरू
सुई लगाइने अवधि धभत्र कुकुरलाई पशू असपतालमा ललएर जानुहोस्।
सव�ता तिा साव्षजगनक सवा� शाखा वातावरणीय सव�ता
☎ 03-5764-0670 FAX 03-5764-0711

गनयमको ्पालना िरी फोहोर फा�को लागि गनकाल�

हरे क गदन घरबा् गनसकने स्ोत र रोहोर। आरूलाई रोहोर वग�करण गरे को छु जसतो लागे तापगन, गलती हुने वा �गत ध्यान नदीइकन वग�करण

� छ�। स्ोत र रोहोर छुट्टाउने तररका र रा�को लागग गनका�े
गरररहनुभएको त छै न? यस प्क गवशेर गरी िेरै गलती हुने वग�करणबारे जानकारी गददै
तररकाबारे पुनः गवचार गरे र हेर�।

1 ठू ला आकारका फोहोरह�

3 �ससी वि�करण िन� ्तररका ्तथिा फा�को लागि
गनका�े ्तररका

2 सामग्रीको रभ�्ता

कुनै एकपगट्टको लमबाइ लगभग 30 cm

सामग्री र �सको अनुपान अनुसार रा�को लागग

यो स्ोत मध्ये पगन गवशेर गरी िेरै प्र� सोधिने वसतु हो।

रोहोरमा पद्षछ। ्ु क्रा पानने वा झोलामा

रहेको सामग्री न्ट् गनने तररका अनुसार रा�को लागग

लागग गनका�े तररका गनण्षय गररनछ।

भनदा बढी भएमा �ो ठू ला आकारको

हा�े गरे पगन �ो ठू ला आकारको
रोहोरमा नै पद्षछ।

गनका�े तररका ररक हुनछ। सबैभनदा बढी अनुपातमा
गनका�ुहोस्।

खाद्य पदाि्षको कारण हुने

उदाहरण: �ा�र नै भए तापगन…
जलाउन रम�े फोहोर
पला�स्क र काठको अनुपात
बढी

लससीमा लागेको रोहोर अनुसार �ो लससी रा�को

धचललो रोहोर

रोहोर

जलाउन नरम�े फोहोर

जुस आगदको लससी

िातुको अनुपात बढी

स्रो्त
• पानीले पखालेमा सरा
हुने धचजहरू

तपा�हरूले स्ोत र रोहोर रा�को लागग गनका�े तररकाबारे िोरै मात्र ख्याल गररगदनुभएमा सहर सुनदर
बनाउन र रोहोरको पररमाण घ्ाउन मदत पुगछ। माधि उललेखखत सामानहरू बाहेकका स्ोत र रोहोर
वग�करण गनने तररका तिा रा�को लागग गनका�े तररकाबारे जान्को लागग पचा्ष हेन्षह
ु ोस्।

मेकअपका सामग्री वा खाना
बनाउने तेलको लससी आगद
आगद
जलाउन नरम�े फोहोर
• यी पानीले सरा गरे पगन
स्ोत हुँदैनन्

सव�ता पररयोजना शाखा सव�ता
सम्पक्ष

ररसाइकल लजममेवार कम्षचारीn
☎ 03-5744-1628

FAX 03-5744-1550

सािै ओता सहरमा “स्ोत र रोहोर वग�करण गनने तिा रा�को लागग गनका�े तररका गवदेशी भारा
संसकरण” (अंग्रेजी, धचगनयाँ , कोररयन, ्गालग, नेपाली र धभयतनाधमज गरी 6 व्ा भाराहरू) को वयव�ा
गररएको छ।

गवदेरी भारा सं्टकरण ओ्ता सहर जो�खम्पूण्ष �ेत्रको नक्सा
(भूकम्प गव्पद ् सं्टकरण र हुरी ब्तास ्तथिा डुबान �ग्त सं्टकरण)
बनाउने बारे

ओता सहरमा अंग्रेजी र धचगनयाँ भारामा ओता सहरको जोखखमपूण्ष �ेत्रको न्सा
(भूकमप गवपद ् संसकरण र हुरी बतास तिा डु बान �गत संसकरण) बनाइएको छ।

यसमा भूकमप वा ठू लो वरा्ष, ताइरु नलजगकदै आएको बेला के-कसता कदम चालदा राम्रो
हुनछ, सुरल�त हुनको लागग कहाँ जानु पछ्ष , कसतो �गत हुने अनुमान गन्ष सगकनछ जसता

कगहले
कहाँ

कुराहरू लेखखएको छ। ठू लो भूकमप वा ठू लो वरा्षबा् �ान जोगाउनको लागग �सता
घ्नाहरू घ्् नु अगागड नै अनुमान गररएको �गत गन�य गररराख�।
2020 साल अगप्रल 1 ताररखदेखी गवपद ् रोकिाम तिा संक् वयव�ापन शाखा
आगदमा गवतरण सुरु गररनछ। िप जाकारी ओता सहरको होमपेज आगदमार्षत

सम्पक्ष

2020 साल अगप्रल 1 ताररखदेखख
गवपद ् रोकिाम तिा संक् वयव�ापन शाखा आगद
गवपद ् रोकिाम तिा संक् वयव�ापन शाखा
☎ 03-5744-1236
FAX 03-5744-1519
E-mail bousai@city.ota.tokyo.jp

जानकारी गदइनेछ।

् वर्ष 2019 दे�ख अन्तरा्षष्ट्रि य सहर ओ्ता संघले “Ota City Navigation” प्रकारन िन�छ।
आरथिक

प्रकाशन (सामा� स�ममललत सं�ा) अनतरा्षष्ट्रि य सहर ओता संघn
〒143-0023 ओता वडा, सान्ो 2-3-7 ओमोरी सहर गनमा्षण प्रवर््षन सुगविा 4F

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

इमेल माफ्ष्त ्त्पा�को राय वा आफूलाई
लािेको कुरा ्पठाउनुहोस्।

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

