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िभिव देशका िबदेसीह को लािग समाचार

Ota CityNavigation
2021.6

"कुरासीको गाइड 2021 (िवदेशी भाषा संकरण)"

कािशत गिरएको छ।

ओता सहरमा बसोबास गनुने िवदेशी िनवासीह को लािग जानकारी मूलक
・आगलागी भएमा
・अचानक �बरामी
वा
चोटपटक लागेमा

समय

पुितका कािशत गिरएको छ। यो पुितकामा दैिनक जीवनमा उपयोगी ने
प्रहर�

・दघ
र् ना परे मा
ु ट
・अपराध वा चोर�
भएमा

शत जानकारी रािखएको छ। हामीले िनःशुक िवतरण गिररहेका छ ।

☎119
☎110

ओता शहरमा बसोब
ास गनर् गाइडबक
ु

िवतृत जानकारीको लािग
आगलागी/आपत्काल�न

प१

प२

© 大田区

ओता शहरमा
बसोबास गनर् गाइड
बुक
2021

बहुभाषामा परामशर्
सेवा

अन्तरार्िष्ट्रय शहर
ओता संघ बह भाषा
ु
परामशर् डेस्क

भाषाह

(6 भाषा)

प १५

4-8822
अं¤ेजी, िचिनयाँ , तागालाग, नेपाली, िभयतनािमज
र सिजलो
https://www.ota-goca
☎03-642

.or.jp/

consultation/

जापानी भाषा

ओता शहर आधिकारि
क वेबसाइट

https://www.city.ota

.tokyo.jp/

https://twitter.com/c

ity_ota

िवतरण

ल

पािरवािरक िनवासी दता शाखा (सहर कायालय 1F), िवशेष

© 大田区

大田区くらしのガイ

नेपाल� भाषा

ओता शहर आधिकार
िक Twitter

大田区くらしのガ
イド外国語版

काशन

2021

ओता शहर कायार्ल
यमा ग�रने प्रशास�
नक प्र�क्रया,
दै �नक जीवनयापन
र अध्ययन सम्बन्
धी जानकार�

ド外国語版

नेपाल� भाषा

उपशाखा कायालय (18 ¾ान), अ£तरािÀटÁ य सहर ओता संघ

大 田 区

ओता शहरद्वारा प्
रकाशित

बभाषी परामश काउटर आिद

फोन दोभासे सेवा सु गिरएको छ
संामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) आिदको कारण काउटरमा सेवा
िलनको लािग सहर कायलयमा आउन किठनाइ ने िवदेशी िनवासीह को लािग िविभ
सहयोग र जाँ चबुझका सेवाह

दान गिररहेका छ । फोन दोभासे सेवामा दोभासे

अपरे टर माफत सबि¡त शाखासँग तीन प¢ीय फोन दोभासे सेवा िलन सिक£छ।
ओता सहर फोन दोभासे सेवाको लािग मा

िवदेशी सहरबासी

योग गन सिकने नबर

☎ 050-3159-9993 *कल चाज योगकताले बेहोनुपन¬छ
सेवा उपल समय

सोमबार~शुबार (िबदाको
िदन बाहेक)

9:00 am ~ 5:00 pm

सेवा सबित शाखा

दोभासे अपरे टर

कमचारी

सहर कायालय, मु¶य भवनमा
भएको सबि¡त शाखा

सेवा उपल भाषा (13 भाषाह)

अं¤ेजी, िचिनयाँ , नेपाली, िभयतनािमज, तागालाग, िह£दी, हङ्गुर,
थाई, पेिनश, पोचुिगज, ²े³, lरिसयन र इµोनेिसयन भाषा

िवतृत जानकारीको लािग

अ£तरािÀटÁ य सहर, बसां कृितक सहजीवन
स पक

वÄन शाखा

☎ 03-5744-1227

FAX 03-5744-1323

बालबािलका भा पािरवािरक ि
मिहनाको सूचना
पािरवािरक ि

ित िरपोट पेस गन£ र भुतानी

ित िरपोट पेस गन£बारे

जूनको रकम ट¬ ा®सफर िमित

जून मिहना र áसपिछबालबािलका भÍा वा िवशेष अव¾ा भÍा

2021 साल फेêुअरी~मे को रकम, जून 9 तािरखमा टÁ ासफर गिरनेछ।

िनर£तर ाâत गनको लािग, पािरवािरक ि¾ित िरपोट पेस गनुपन¬छ।

*िवÍीय सं¾ाअनुसार रकम िडपोिजट न 2~3 िदन िढला ने

यी भÍा ािâतको दायरामा पन¬ ãयिàतह लाई जून 1 तािरखदेिख 10

अव¾ाह

न सìछन्।

तािरखसममा फाराम पठाइनेछ। जूनिभå लाक अथवा िवæुतीय
Î
आवेदन (िपÍारी सिभस)
Ëारा फाराम पेस गनुहोस्। याद राçह
ु ोस्,

बालबािलका भा (सीमा रकम भदा कम आय भएको यित)

ं न।
िवशेष उपशाखा कायालयमा फाराम बुèे काम गिरदै

उमेर वगòकरण
3 वष भ£दा कम उमेर (सबै बîचाह )

(1) लाकको खडमा

(पिहलो र दोôो बîचा)

3 वष वा सोभ£दा बढी~ाथिमक िवæालय Êातक अगािड

(कृपया लाक िटकट टाँ Êह
ु ोस्) Ëारा पेस गनुहोस्।

तिरका

(तेôो बîचा वा सोभ£दा पिछका बîचाह )

(2) िवुतीय आवेदनको खडमा

िनõ माÒयिमक िवæालयको िवæाथò (15 वषको जí
िदन पिछको पिहलो माच 31 तािरखसममा भएका

इटरनेटमा "大田区 ぴったりサービス(ओता
Î
सहर िपÍारी सिभस)"
भनेर खोÏुहोस् र िया

मािसक 10,000 येन
मािसक 15,000 येन
मािसक 10,000 येन

बालबािलकाह ) (सबै बîचाह )

*18 वष वा सोभ£दा कम उमेरको पालन-पोषण गन¬ बालबािलका (18 वषको

सूचीबाट आवेदन तथा आवेदनको नाम "पािरवािरक

जí िदन पिछको पिहलो माच 31 तािरखसममा भएका बालबािलकाह )

ि¾ित िरपोट" को आवेदन िलङ्कबाट आवेदन िदनु

देिख पिहलो बîचाको

िवशेष अव

न अनुरोध गदछ ।

पमा ग£ती गिरनेछ।

ा भा (सीमा रकम वा सोभदा बढी आय भएको यित)

उमेरको आधारमा वगòकरण गिरनेछैन (सबै बîचाह )…मािसक 5,000 येन

आवेदन

बाल सेवा सहायता शाखा, बाल िचिकÔा कमचारी

(स पक)

☎ 03-5744-1275

िदने ठाउँ

मािसक 15,000 येन

3 वष वा सोभ£दा बढी~ाथिमक िवæालय Êातक अगािड

यही खाममा हालेर पठाइएको िफता पठाउने खाम

आवेदन िदने

भुàतानी रकम (मािसक)

FAX 03-5744-1525

E-mail

t-kod-ko@city.ota.tokyo.jp

ब¦चा ज§ेपिछ बसोबास यो¨यता ािªतको आवेदन िदनुहोस्

जापानमा जíेका िवदेशी नागिरकको बîचाह

60 िदनको अविध

बसोबास योðयता िबना नै बसोबास गन सìछन् तर 60 िदन पिछ पिन
जापानमा बसोबास गन¬ खñडमा, जí िदनदेिख 30 िदनिभå टोÑो

आवेदन

दता

अÒयागमन Óयूरोमा बसोबास योðयताको लािग आवेदन िदनुहोस्।

ान

स पक

टोÑो अÒयागमन Óयूरो टोÑो महानगरपािलका
िमनातो सहर कोनान 5-5-30
☎ 0570-034259

पािरवािरक िनवासी दता शाखा
☎ 03-5744-1187

FAX 03-5744-1513

िनवासी कर भुतानीबारे

चरण 1 को िवशेष सहर िनवासी कर तथा िजला िनवासी कर (िनवासी कर) को
भुàतानी याद जून 30 तािरख हो। यादसममा भुàतानी गनुहोस्। चरण 2 को
भुàतानी याद अगट 31 तािरख हो। निबसòकन भुàतानी गनुन अनुरोध गदछ ।
कर भुàतानी सब¡ी परामशको लािग ओता सहरको होमपेजमा हेनह
ु ोस्।

स पक

कर भुàतानी शाखा

☎ 03-5744-1205

FAX 03-5744-1517

िश¸ा परामश क¸ स ब¹ी जानकारी

• बîचाको िश¢ा तथा वभाव, ãयवहार तथा गितिविधसँग सबि¡त िच£ता र िवकासाûक अपाङ्गताको बारे मा फोन र अ£तवाताËारा परामश
िदइ£छ।

• बîचाको "इिजमे (तसाउने, हेüे आिद गरी पीडा िदइने काय)" वा साथीसँगको सब¡ जता दैिनक जीवनमा आइपन¬ िच£ता र अÒययन तथा उîच
िश¢ाको बारे मा फोन र अ£तवाताËारा परामश िदइ£छ।
• बîचाको ि¾ितअनुसार घरमा भेट्न जाने, कýाण सेवा आिदको जानकारी दान गन¬ वा सबि¡त िनकायसँग सम£वय गिरनेछ।
जापानी भाषा िसº सºे यितह
• ओता सहरमा बसोबास गनुने अिनवाय िश¢ा पूरा
नगरे का िशशु, िवæाथòतथा अिभभावकह
• अनुकूलन िनद¬शन àलास "चुबासा" मा भना न चाहने
िशशु तथा िवæाथòह

परामश िविध
• अि¤म

पमा फोनËारा आवेदन िदई, àलासमा आउने िमितमा नाम

लेखाउनुहोस्।
• फोनËारा िदइने परामश पिन सध{ उपल÷ नेछ।
*जापानी भाषा बुèे ãयिàतलाई सपक गन लगाउनुहोस्।

परामश िमित र समय

साथै दोभासे आव[यक अव¾ामा, अि¤म

सोमबार~शुबार 9:00 am ~ 7:00 pm

शिनबार र आइतबार 9:00 am ~ 5:00 pm
*वषको अ तथा सुको अविध र

स पक

सावजिनक िबदाको िदन बाहेक

पमा सपक गनुहोस्।

िश¢ा के£ö

िश¢ा परामश क¢

☎ 03-5748-1201

FAX 03-5748-1390

नोभल कोरोनाको °यािसन लगाउनेबारे
नोभल कोरोनाको øयािàसन लगाउन सुþ गिरएको छ।

हामीले सरकारले तोकेको ाथिमकता म बमोिजम, सोको दायरामा पन¬ ãयिàतह लाई मअनुसार øयािàसन लगाउने िटकट पठाइरहेका छ ।
°यािसन लगाउन सिकने ठाउँ ह
1

सहरका 9 सुिवधाह

°यािसन लगाउने ि¼याह

(ओता कुिमन हल, आपुिरको तेि£जिसचु, ओता कुिमन

1

आउँ छ।

âलाजा ताइकुिसचु, िमनेमाची युकाइिसचु, रोकुगो ¾ानीय गितिविध वदन

2

के£ö काइगीिसचु, इकेगामी काइकान िनिसकान, ¾ानीय कायालय 4

3

¾ानह )
2

øयािàसन लगाउने िटकट र पिरचय खु~े

सब¡ी }पå (जानकारी भिरसकेको पå)

200 ¾ानह

िलएर øयािàसन लगाउने ठाउँ मा जाने
4

आवेदन िदने तिरका
इटरनेट र फोनËारा नाम लेखाउन सिक£छ। िवतृत जानकारीको लािग ओता
सहरको होमपेजमा गई िन|य गनुहोस्।

थप जानकारी ओता सहरको होमपेज आिद
माफत जानकारी गराइनेछ।

सोमबार~शुबार (िबदाको िदन बाहेक) र शिनबार 8:30 am ~ 5:15 pm
☎ 03-6629-6342

FAX 03-5744-1574

वा², ´म तथा क¶ाण म·ालय नोभल कोरोनाको °यािसन कल से®टर
☎ 0120-761770

वाÿ ि¾ितमा समया नभएमा øयािàसन
लगाइनेछ

नोभल कोरोनाको °यािसन कल से®टर

ओता सहरको होमपेज

बभाषी सेवाको बारे मा

शिनबार, आइतबार र सावजिनक िबदाको िदन पिन खुला
रहनेछ

सेवा उपल÷ भाषाह : जापानी, अं¤ेजी, िचिनयाँ , कोिरयन, पोचुिगज, पेिनश

9:00 am ~ 9:00 pm, थाई 9:00 am~ 6:00 pm, िभयतनािमज 10:00
am ~ 7:00 pm

नाम लेखाउने

कागजात, øयािàसन पूव भनुपन¬ वाÿ

ãयिàतगत øयािàसन वाÿ सं¾ा (अपताल तथा िàलिनकह ) लगभग

स पक

लाक माफत øयािàसन लगाउने िटकट आिद

ओता सहरको होमपेज

नोभल कोरोनाको øयािàसन
लगाउनेबारे

सहरवासीलाई सुरि¸त तथा ढु¾ महसुस गराउने इमेल-सेवा

दता गरे को ãयिàतलाई इमेल Ëारा मौसम, भूकप र सुनामीको जानकारी पठाइनेछ।
अब धेरै वषा ने ऋतु आउँ छ। केही भइहालेको अव¾ाको लािग दता गर ।

के कता जानकारी ात गन सिकछ?
1

मौसम

２

ओता सहरमा िनõ चेतावनी र िवशेष चेतावनी जारी गिरएको बेला

भूक प

ओता सहरमा भूकपीय ती;ता गुणाङ्क (िस£दो) ३

*"चेतावनी": सबैजनालाई जानकारी गराइ£छ "खतरा छ! सावधान रहनुहोस्!"

वा सोभ£दा बढीको भूकप आएको बेला

चेतावनी: ठू लो वषा, बाढी, आँ धी, िहउँ आँ धी, धेरै िहउँ , ठू लो समुöको छाल,

３

समुöी आँ धी

सुनामी

टोÑो बे िभåको बेमा सुनामी चेतावनी वा ठू लो

िवशेष चेतावनी: ठू लो वषा, आँ धी, िहउँ आँ धी, धेरै िहउँ , ठू लो समुöको छाल,

सुनामी चेतावनी जारी गिरएको बेला

समुöी आँ धी

कसरी दता गन सिकछ?
1

िनÅ इमेल एड¬ेसमा एउटा खाली (केही पिन नलेखीकन)
इमेल पठाउनुहोस्।

अंÍज
े ी

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

िचिनयाँ

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

कोिरयन

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

तागालाग

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

２

Æसपिछ तपाÇलाई पठाइने इमेलमा भएको URL मा गएर,
Ì िनद£शनअनुसार दता गनुहोस्।
ि¼नमा दिशत

*खाली इमेल पठाएपिछ, तपा_ले इमेल ाâत नगरे को खñडमा,

• "anzen.city.ota.tokyo.jp" भे डोमेनबाट पठाइएको इमेल
ाâत ने गरी सेिटङ गनुहोस्।

• URL भएको इमेल ाâत ने गरी सेिटङ गनुहोस्।

िवतृत जानकारीको लािग ओता सहरको HP मा हेनुहोस्।

स पक

िवपद ् रोकथाम तथा सङ्कट ãयव¾ापन शाखा
☎ 03-5744-1634
E-mail

FAX 03-5744-1519

bousai@city.ota.tokyo.jp

"िचÃ िकताब पुरयाउने
अिभयान" वकसप
्

यो वकसपमा िवकासशील राÀटÁ ह को बîचाह को पढ् ने वातावरण र िवकासशील राÀटÁ ह को ि¾ितको िभिडयो देखाई जानकारी दान गन¬ र
जापानको िचå िकताबमा अनुवाद िटकर टाँ सेर िवकासशील राÀटÁ ह मा पठाउने कायको वातिवक
जापानको िचå िकताब पढ् न स,े तरको जापानी भाषा ¢मता भएमा,
जो कोही पिन सहभागी न स,ेछ।

आवेदन िदने

ठाउँ (स पक)

काशन

ओमोरी िमनामी पुतकालय
☎ 03-3744-8411

FAX 03-3744-8421

〒143-0013 ओता सहर ओमोरी िमनामी 1-17-7

किहले

2021 साल जून 27 तािरख (आइतबार)
2:00 pm ~ 4:00 pm

कहाँ

ओमोरी िमनामी पुतकालय 2F
बउ+े[यीय कोठा

शुक

िनःशुक

कित जना
आवेदन िदने तिरका

ओता अतराि ट य शहर, बसां कृितक सहजीवन वन शाखा

〒144-8621 ओता सहर कामाता 5-13-14

पमा अनुभव गराइ£छ।

☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323

अिधकतम सहभागी सं¶या 10 जना
(अि¤म पमा नाम लेखाउनुपन¬छ)

फोन, FAX अथवा पुतकालय काउटरमा
आवेदन िदनुहोस्।

