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िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

ओता सहर युवा आदानप्रदान केन्द्र 
“युइच् ु” को जानकारी

ओता सहरको कमयुननटी साइकल प्रयोग गनुनुहोस्।

काउनटर 
खुला समय

कनहले

शुलक

कनत जना

आवेदन नदने 
तररका

आवेदन नदने 
ठाउँ

शुलक कनत जना

कहाँ

सम्पकनुआवेदन नदने 
तररका

हरेक दिन 9:00am~8:00pm  दिसेम्बर 29 ताररख~अकको वर्षको जनवरी 3 
ताररकसम्म ्बनि रहनेछ।

24 घण्ा नै प्रयोग गन्ष सदकनछ 

165 येन~/30 म्मने्

िता्ष गरेको 1 जनाले 1 व्ा साइकल प्रयोग गन्ष सदकने

WEB साइ््बा् सिसय िता्ष

URL　https://docomo-cycle.jp/ota/en/

स्मूहको सिसयको उ्मेर आदि अनसुार प्रयोग शलुक 
फरक छ। हो्मपेज्मा हनेु्षहोस।्

स्मूह भए्मा 5 जना वा सोभनिा ्बढी (पश्चि्मी शैलीको कोठा्मा 1 जनािेखख 
्बस्न सदकनछ।)

्ोक्ो ्महानगरपाश्लका मभत्रको लगभग 830 ठाउँहरू 
(ओता सहर्मा लगभग 80 ठाउँहरू)

ओता सहर यवुा आिानप्रिान केनद्र “यइुच् ”ु खलेकुि, सगंीत, दवमभन्न प्रकारका आिानप्रिान 

तथा ताश्ल्म जसता दवमभन्न क्ते्रका सा्मूदहक गदतदवमिहरूको लादग प्रयोग गन्ष सदकने सदुविा 

हो। यस केनद्र्मा सा्मूदहक प्रयोजनका सदुविाहरूकासाथ साथै पश्चि्मी शैलीको कोठाहरू्मा 

स्मूह्मा आ्बद्ध नभएको वयक्तहरू पदन राती ्बस्न सकछन।् यस केनद्र मभत्रको आरा्म गनने 

ठाउँ्मा 11:00am~3:00pm (अननत्म अिर 2:30pm) सम्म लन्च खान सदकनछ। यस 

केनद्र्बारे अझ िरैे थाहा पाउन ्ाहने वयक्तले ओता सहर यवुा आिानप्रिान केनद्र “यइुच् ”ु 

को हो्मपेज हनेु्षहोस।्

* नोभल कोरोना भाइरसको असरको कारण यसमा लेखखएका कुराहरू रद्द तथा ्पररवतनुन गररन सनकने 
हुनाले, नवसततृत नववरणको लानग सम्बन्धित जानकारीमा लेखखएको होम्ेपजमा गई ननश्चय गनुनुहोस्।

ओता सहरको कमयुदन्ी साइकल भनेको आफूले ्ाहेको ठाउँ्मा प्रयोग गन्षको लादग भािा्मा श्लई, आफूले ्ाहेको ठाउँ्मा दफता्ष गन्ष सदकने “साइकल सेयर 

सेवा” हो। ्ोक्ो ्महानगरपाश्लका को 10 सहर मभत्र भए जुनसुकै “श्सयर साइकल पो ््ष” ्बा् पदन भािा्मा श्लन र दफता्ष गन्ष सदकनछ। ओता सहरको लगभग 

80 ठाउँहरू्मा पो ््षहरू छन्। काया्षलय्मा जाने वा घर फक्ष ने, सदपङ जाने, घु्मदफर गनने जसता आफूलाई ्ादहएको ्बेला प्रयोग गन्ष सदकनछ। (प्रयोग गन्षको लादग 

सिसय िता्ष गनु्ष पननेछ।)

यवुा आिानप्रिान केनद्र “यइुच् ”ु (हइेवाश्ज्मा 4-2-15) 
☎ 03-6424-5101　FAX 03-6424-5120  
E-mail　info@yuits.jp　　URL　https://yuits.jp

आवेिन फार्म (केनद्र्मा राखखएको छ। हो्मपेज्मा पदन छ) 
श्लएर केनद्र्मा जानहुोस ्। अथवा हुलाक ्माफ्ष त केनद्र्मा 
पठाउनहुोस।्



जून ्मदहना र त्यसपश्छ पदन 15 वर्ष वा सो भनिा क्म उ्मेरको ्बाल्बाश्लका भत्ा वा दवशेर अवस्ा 

भत्ा श्लनको लादग, हालको पाररवाररक स्स्दतको ररपो ््ष पेस गनु्षपननेछ। यो भत्ा श्लन सके् पररवारलाई 

जूनको 1 ताररखिेखख 10 ताररख मभत्र हुलाक ्माफ्ष त सम्बन्धित फारा्म पठाइनेछ। जून मभत्र उ्त 

फारा्म्मा हुलाक ्माफ्ष त पठाई पेस गनु्षहोस।् याि राख्हुोस ् दक शाखा काया्षलय्मा उ्त फारा्म 

श्लइने का्म गर िरिैन।

 ्बच् ाको श्शक्ा र सवभाव, ्बच् ाको वयवहार सम्बधिी म्नता वा दवकास सम्बधिी स्मसयाहरू्बारे फोन ्माफ्ष त वा प्रत्यक् भे्ेर परा्मश्ष दिइनछ।

  इश्ज्मे (अरूले ्बच् ालाई दगजाउने, तसा्षउने, हपे्े आदि गरी पीिा दिने काय्ष), ्बच् ाको साथीसँगको सम्बधि जसता िैदनक जीवन्मा आइपनने स्मसयाहरू वा ्बच् ाको 

अधययन तथा भदवष्यको म्नता्बारे फोन ्माफ्ष त वा प्रत्यक् भे्ेर परा्मश्ष दिइनछ।

 ्बच् ाको स्स्दत अनसुार घर्मा गई भे््ने र कल्ाण सेवा आदिको जानकारी प्रिान गनने र सम्बन्धित दनकायसँग सहकाय्ष गररनछ।

  ओता सहर्मा ्बसो्बास गनने, अदनवाय्ष श्शक्ा पूरा नगरेका 

्बाल्बाश्लका वा दवद्ाथथी र अमभभावकहरू

  अनकूुलन दनिनेशन ्लास “््ुबासा” ्मा आउने इनछा भएका 

्बाल्बाश्लका वा दवद्ाथथीहरू

  अदरि्म रूप्मा फोनद्ारा परा्मश्ष श्लन ्ाहने कुरा र ्लास्मा आउने म्मदत ्बताई ना्म लेखाउनहुोस।्

  कुनै पदन ्बेला फोन्मा परा्मश्ष श्लन सदकनेछ।

* जापानी भारा ्बोल्े ्मानछेलाई समपक्ष  गन्ष लगाउनहुोस।् साथै िोभासे आवशयक भए्मा, पदहले नै 

भन्नहुोस।्

सो्म्बार~शकु्र्बार 9:00am~7:00pm   शदन्बार र आइत्बार 9:00am~5:00pm

*वर्षको सरुु र अन्त्य र साव्षजदनक द्बिा ्बाहके 

श्शक्ा केनद्र 

श्शक्ा परा्मश्ष ्लास 

☎ 03-5748-1201　FAX 03-5748-1390

* पालन-पोरण गरररहकेो 18 वर्ष वा सोभनिा क्म उ्मेरको ्बाल्बाश्लका (18 वर्षको जन्म दिन पश्छको पदहलो ्मा््ष 31 ताररखसम्म्मा भएका ्बाल्बाश्लकाहरू) िेखख 

पदहलो ्बच् ाको रूप्मा गनती गररनेछ।

दनम्न ्माधयम्मक दवद्ालयसम्मको ्बाल्बाश्लका (स्बै ्बच् ाहरू)

…्माश्सक 5,000 येन

पत्रसँगै पठाइने दफता्ष पठाउने खा्म्मा (कृपया आफैले हुलाक द्क् ्ाँस्नहुोस)् 

हालेर हुलाक ्माफ्ष त पठाई पेस गनु्षहोस।्

रेइवा 2 साल फेब्अुरी~्मे ्मदहनाको भत्ा जून 9 ताररख्मा 

खाता्मा ््ानसफर गररनेछ। 

* दवत्ीय ससं्ा अनसुार तपाईंको खाता्मा रक्म ््ानसफर 

हुन 2~3 दिन लाग्न सकछ। 

्बाल्बाललका भत्ाको लानग हालको ्पाररवाररक स्थिनतको रर्पोटनु 
्ेपस तथा भुकतानी मनहना सम्बधिी जानकारी 

लशक्ा ्परामशनु कलास सम्बधिी जानकारी

हालको ्पाररवाररक स्थिनतको रर्पोटनु ्ेपस गनने्बारे

्परामशनु ललन ्पाउने वयककत

्परामशनु ममनत र समय

्परामशनु ललने तररका

्बाल्बाललका भत्ा (सीमा रकम भन्दा कम आय भएको वयककत)

नवशेष अवथिा भत्ा (सीमा रकम भन्दा ्बढी आय भएको वयककत) हुलाक मारनु त राराम ्ेपस गनुनुहोस्। 

जूनमा रकम ट्ानसरर गररने नदन

उमेर वगगीकरण भुकतानी रकम (मालसक)
3 वर्ष भनिा क्म उ्मेर (स्बै ्बच् ाहरू) ्माश्सक 15,000 येन

3 वर्ष वा सोभनिा ्बढी~प्राथम्मक दवद्ालय स्नातक अगादि (पदहलो र िोस्ो ्बच् ा) ्माश्सक 10,000 येन
3 वर्ष वा सोभनिा ्बढी~प्राथम्मक दवद्ालय स्नातक अगादि (तेस्ो ्बच् ा वा सोभनिा पश्छका ्बच् ाहरू) ्माश्सक 15,000 येन

दनम्न ्माधयाम्मक दवद्ालयको दवद्ाथथी (15 वर्षको जन्म दिन पश्छको पदहलो ्मा््ष 31 ताररखसम्म्मा भएको ्बाल्बाश्लका) 
(स्बै ्बच् ाहरू)

्माश्सक 10,000 येन

आवेदन 
नदने ठाउँ
सम्पकनु

सम्पकनु

्बाल सेवा सहायता शाखा, ्बाल म्दकत्ा क्म्ष्ारी

☎ 03-5744-1275　FAX 03-5744-1525　E-mail　t-kod-ko@city.ota.tokyo.jp

URL　https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html



दविेशी नागररक भएको कारण रोजगार नदिइएको, दवद्ालय्मा ्बच् ालाई दगजाउने, तसा्षउने, हपे्े आदि (इश्ज्मे) गररएको, अपा ््ष्मेन््मा नराखखएको जसता ्मानव 

अमिकारसँग सम्बन्धित स्मसयाहरू भइरहकेा छन।् यदि तपाईंलाई यसता स्मसयाहरूले दपरोलेको छ भने न्ाय ्मन्तालयको ”दविेशी भारा्मा ्मानव अमिकार परा्मश्ष 

िायल” प्रयोग गनु्षहोस।् अंरिेजी, ्ाइदनज, कोररयन, ्ागालाग, पो्ु्षदगज र मभयतनाम्मज भाराहरू्मा सेवा उपलब्ध छ।

पदहलो ्रणको दवशेर सहर कर र ्महानगरपाश्लका कर (दनवासी कर) भु् तानी गनने 

अननत्म दिन जून 30 ताररख हो। भु् तानी मयािसम्म्मा कर भु् तानी गनु्षहोस।् िोस्ो 

्रणको कर भु् तानी गनने अननत्म दिन अगस् 31 ताररख हो। नद्बसथीकन कर भु् तानी 

गन्ष अनरुोि गि्षछौ।ँ कर भु् तानी सम्बधिी परा्मश्षको लादग ओता सहरको हो्मपेज 

हनेु्षहोस।् 

हा्मी िता्ष गरेको वयक् तलाई इ्मले ्माफ्ष त ्मौस्म, भूकमप र सनुा्मी सम्बधिी सू्ना पठाउँछौ।ँ अ्ब िरैे पानी पनने वरा्ष ऋत ुआउँछ। दवपि ्आइहालेको ्बलेाको लादग िता्ष गररराखौ।ँ

सो्म्बार~शकु्र्बार 9:00am~5:00pm (वर्षको सरुु र 
अन्त्य ्बाहके) दन:शलुक

ो्क्ो न्ामयक ्माम्मला बयरुो म् योिा सहर, कुिान म्मना्मी 
1-1-15, कुिान नं 2 सयंु् त सरकारी भवन

दविेशी भारा्मा ्मानव अमिकार परा्मश्ष िायल (नाभी-िायल)

☎ 0570-090911

URL　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

कर भु् तानी शाखा
☎ 03-5744-1205　FAX 03-5744-1517
URL　 https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/

zeikin/

दवपि ्रोकथा्म तथा सङ्क् वयवस्ापन शाखा

☎ 03-5744-1634　FAX 03-5744-1519

E-mail　bousai@city.ota.tokyo.jp

URL

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/

bousai/bouhan/anzenmail.html

नवदेशी भाषामा मानव अलिकार ्परामशनु डायल

ननवासी कर भुकतानी्बारे

सहरवासीलाई सुरक्क्त तथा ढुक्क महसुस गराउने इमेल सेवा्बारे

कनहले शुलक

कहाँ

्ाइननज

कोररयन

टागालग

अंग्जेी

जा्पानी

सम्पकनु

सम्पकनु

सम्पकनु

ओता सहरमा ननम्न ्ेतावनी वा नवशेष ्ेतावनी जारी गररएको 
्ेबला

ओता सहरमा भूकम्पीय तीव्रता गुणाङ्क (लसन्दो) 3 वा सोभन्दा 
्बढीको भूकम्प आएको ्ेबला

टोक्ो ्ेब मभत्रको ्ेबमा सुनामी ्ेतावनी वा ठूलो सुनामी 
्ेतावनी प्रकालशत गररएको ्ेबला

*“्ेतावनी”: स्बैजनालाई जानकारी गराइनछ ”खतरा छ! साविान रहनहुोस!्”

्ेतावनी:  ठूलो वरा्ष, ्बाढी, आँिी, दहउँ आँिी, िरैे दहउँ, ठूलो स्मनुद्रको छाल, 

स्मनुद्री आँिी

्ेतावनी:  ठूलो वरा्ष, ्बाढी, आँिी, दहउँ आँिी, िरैे दहउँ, ठूलो स्मनुद्रको छाल, 

स्मनुद्री आँिी

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/
bousai/suigai/chinesemail.html

https://www.city.ota.tokyo.jp /seikatsu/chiiki/
bousai/suigai/hangulmail.html

https://www.city.ota.tokyo.jp /seikatsu/chiiki/
bousai/suigai/tagalogmail.html

https://www.city.ota.tokyo.jp /seikatsu/chiiki/
bousai/suigai/englishmail.html

https://www.city.ota.tokyo.jp /seikatsu/chiiki/
bousai/suigai/multilingualmail.html

[1]  ननम्न इमेल एडे्समा एउटा खाली इमेल (केही ्पनन नलेखीकन) 

्पठाउनुहोस्।

kumin-en@anzen.city.ota.tokyo.jp............... अंरिेजी

kumin-ch@anzen.city.ota.tokyo.jp ............... ्ाइदनज

kumin-ko@anzen.city.ota.tokyo.jp ............... कोररयन

kumin-ta@anzen.city.ota.tokyo.jp ............... ्ागालाग

[2]  त्यस्पलि त्पाईंलाई ्पठाइने इमेलमा भएको URL मा गएर, स्सरिनमा 

प्रदलश्त ननदनेशन अनुसार दतानु गनुनुहोस्

*खाली इ्मेल पठाएपश्छ, तपाईंलाई इ्मेल नआएको खणि्मा, 

•  ”anzen.city.ota.tokyo.jp” ना्मक िो्मेन्बा् पठाइएको इ्मेल प्रापत हुने 

गरी सेद्ङ गनु्षहोस।्

• URL भएको इ्मेल प्रापत हुने गरी सेद्ङ गनु्षहोस।्

के-कसता जानकारी ्पाउन सनकन्ि?

नवसततृत जानकारीको लानग ओता सहरको होम्ेपज हनेुनुहोस्।

कसरी दतानु गननु सनकन्ि?

1 ्मौस्म

2 भूकमप

3 सनुा्मी



अंग्जेी म्त्र नकता्ब कथा कथन कायनुरिमको जानकारी

नवदेशी नागररकहरूको लानग नकता्ब सम्बधिी जानकारी

कथा कथन सवयं सेवक स्मूह “लुदपनस् (Lupines)” द्ारा अंरिेजी्मा म्त्र दकता्ब पढेर सुनाउने, तेआसो्बी (हातले दवमभन्न इसारा गरेर खेले्), गीत गाउने आदि पदन 

गररनछ। म्त्र हा्मी म्त्र दकता्बको ्माधय्म्बा् ्बाल्बाश्लकालाई अंरेिजी भारासँग पररम्त गराई, शानत र स्मृद्ध तररका्मा ्बाल्बाश्लका हुक्ष ने वातावरण प्रिान 

गि्षछौ।ँ

ओ्मोरी-म्मना्मी पुसतकालय्मा NPO तािोकु सपो्स्षद्ारा सङ्कलन तथा 

समपािन गररएको ”दनहो�ो तािोकु ्बु्स्” राखखएको छ। गाह्रो र सश्जलो 

दकता्ब छु््याइएको छ। यी दकता्बहरू छो्ो र सश्जलो जापानी भारा्मा 

लेखखएको छ। यी दकता्बहरू्मा दकता्ब मभत्र लेखखएका कुराहरू सुन्न सदकने 

सुदविा पदन भएको हुनाले जापानी भारा अधययन गरररहेका वयक्तहरूको 

लादग यी दकता्बहरू श्सफाररस गि्षछौ।ँ ओ्मोरी-म्मना्मी पुसतकालय्मा 

दवशेर गरी ्ाइदनज र कोररयन भाराको दकता्बहरू िेरै राखखएको छ। हा्मीले 

अदप्रल्मा नयाँ दकता्बहरू थपेका छौ।ँ ओ्मोरी-म्मना्मी पुसतकालय्मा भोइस 

ओता सहरको पुसतकालय्मा जापानी भारा्मा लेखखएको दकता्ब ्मात्र 

नभईकन दविेशी भारा्मा लेखखएको दकता्बहरू पदन राखखएको छ। सा्मान् 

प्रयोगकता्षहरूको लादग उपन्ास तथा �ानगुनका कुराहरू लेखखएका 

दकता्बिेखख ्बाल्बाश्लकाको लादग म्त्र दकता्बसम्म, दवमभन्न दकता्बहरू 

राखखएको हुनाले, पुसतकालय्मा आउन नद्बस्षनुहोला।

््ानसले्र (आवाज अनुवाि ्मेश्सन) ”पोके्क” राखखएको छ। जापानी भारा 

्बु� र जापानी भारा्मा ्बोल् करठनाइ हुने वयक्तले पदन पुसतकालय प्रयोग 

गन्ष सकछन्।

सम्पकनु

�ईले भाग गन्ष सदकने ्मदहनाको ्ौथो 
शदन्बार 11:00 am~

50 जना

ओता सहर इकेगा्मी पसुतकालय आवेिन दिन ुपि�न

इकेगा्मी पसुतकालय (इकेगा्मी 3-27-6)
☎ 03-3752-3341 FAX 03-3752-9749

दन:शलुक

ओ्मोरी-म्मना्मी पसुतकालय (ओ्मोरी-म्मना्मी 1-17-7)
☎ 03-3744-8411
FAX 03-3744-8421
URL https://www.lib.city.ota.tokyo.jp/

कनहले कनत जना

कनहले आवेदन नदने 
तररका

सम्पकनु
शुलक इकेगा्मी पसुतकालय (इकेगा्मी 3-27-6)इकेगा्मी पसुतकालय (इकेगा्मी 3-27-6)इकेगा्मी पसुतकालय (इकेगा्मी 3-27-6)इकेगा्मी पसुतकालय (इकेगा्मी 3-27-6)

संको् नमानीकन ्ुपसतकालयमा आउनुहोस्।संको् नमानीकन ्ुपसतकालयमा आउनुहोस्।

गन्ष सकछन्।

प्रकाशन    ओता अनतरा्षनष्््य शहर, ्बहुसांसकृदतक सहजीवन प्रवद्ध्षन शाखा

〒144-8621 ओता सहर का्माता 5-13-14    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323


