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िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

फु�हामा वनःशुल्क खुला ि�रने वदन

के तिपाईं कपास जसतिो सेतिो न सेतिो बालि्ामा वबच सपोट्णसको म�ा सलन चाहनह्ुनछ?

वबच भसलबल, वबच टेवनस आवदको ख�ेे सामरिी वनःशल्क भािामा वदइनछ। साथै तिपाईंले विमभन्न वबच सपोट्णसको म�ा सलन सक््हुनछ।

इ�्कहरूलाई साधारण ले�र पवन वदइनछ।

बचचादे�ख ि्यसकसमम सबैले म�ा सलन सके् उपा्यहरू अपनाइएको हुनाले, सकंोच नमानीकन सपररिार आउनह्ोस!्

खले रििध्णन विमभजन

☎ 03-5744-1441　　FAX 03-5744-1539

E-mail sports@city.ota.tokyo.jp

समपक्ण

2021 साल अ्टोबर 5 तिाररख (मंगलबार), अ्टोबर 25 तिाररख (सोमबार)
वबहान/10:00 am~12:00 pm    अपरा�/1:00 pm~4:00 pm

वनःशल्क

15 जना जवतिसमम, क्रम अनस्ार रि्योग।

सोही वदन सपोट्णस मैदानमा नाम 
लेखाउनह्ोस।्

ओमोरी वहगासी िाटरसाइि सपोट्णस ्मैदान, वबच 
भसलबलको मख्््य कोट्ण
ओतिा सहर ओमोरी वहगासी 1-37-1

कवहले

शल्क

कवति जना

आिेदन वदने तिररका

कहाँ



सिीकतृ वति रिापति नस्णरी सक्लमा भना्णको लावग आिेदन सशश ्स्याहार सेिा सललाहकारसँग परामश्ण

राइकलको रडक रुर�ा वनयम तथा मया्सदाको बारेमा

2022 राल अवरिलदे�ख नर्सरी स्कुलमा िना्सको लावि आिेदन तथा रशशु स्याहार रेिा 
रल्लाहकाररँि परामश्स

सशश ् स्याहार सव्िधाहरूको जानकारी रिदान 

गररनक्ा साथै बचचा हुका्णउने क्रा समब�ी परामश्ण 

वदइनछ। काउनटर परामश्णको लावग अवरिम रूपमा नाम 

लेखाउनप्ननेछ। रोनमार्ण ति आिेदन वदनह्ोस।् नोभल 

कोरोना भाइरसको सकं्रमण �स्वति आवद अनस्ार 

रद्द गररने स�ािना हुनाले, अवरिम रूपमा होमपेज 

आवदमा गई वनश्च्य गन््णहोस।् रोन परामश्णको लावग 

अवरिम रूपमा नाम लेखाउनप्द�न।

सर्स�ति तिररकामा साइकल रि्योग गदा्ण पालना गन््णपनने पाँच वन्यमहरू

1.  सामान्यति्या साइकल सिारी माग्णमा चलाउनप्छ्ण। केही 
तिोवकएका ठाउँहरूमा मात्र पैदल माग्णमा चलाउन सवकनछ।(*)

2.  सिारी माग्णको बा्याँ पट्टी चलाउनप्छ्ण।
3.  पैदल माग्णमा पैदल ्यात्रीलाई रिाथममकतिा वदनप्छ्ण  र साइकल 
सिारी माग्ण पट्टी वबसतिारै चलाउनप्छ्ण।

4.  सर्�ाका वन्यमहरूको पालना गन््णपछ्ण।
•  मवदरा सेिन गरेर चलाउने, �ई जना चढ्ने र एकैसाथ अगावि 
बढने का्य्णहरू वनरेध गररएको छ।
•  रातिी लाइट बा�प्छ्ण।
•  �ई िा सोभनदा धरैे बाटोहरूको ममलन भएको चोक आवदमा 

टरि ावरक लाइटको पालना र एक पटक रोकेर सर्�ा वनश्च्य गन््णपछ्ण।
5.  बचचाहरूले ह�ेेट लगाउनप्छ्ण।
* वनम्न अिस्ामा पैदल माग्णमा साइकल चलाउन सवकनछ।
•  सिक मचनह आवदद्वारा वनवद््टट गररएको खण्िमा
•  साइकल चलाउने व्यक्ति 13 िर्ण भनदा कम उमेरको बचचा िा 70 िर्ण िा सोभनदा 
बढीको ितृर्ितृर्ा िा अपाङ्गतिा भएको व्यक्ति भएमा
•  सिक वनमा्णण का्य्ण िा सिारी माग्ण व्यसति भई खतिरा भएको खण्िमा

विगति केही िर्ण ्यतिा, ओतिा सहरमा सिारी �ि्णटनाको सखं््या िट्ने क्रममा छ तिर साइकल सलं� भएको 

�ि्णटनाको अनप्ाति हरेक िर्ण बवढरहकेो छ। साइकल भनेको सिारी साधन हो। सर्स�ति तिररकामा साइकल 

रि्योग गदा्ण पालना गन््णपनने पाँच वन्यमहरूको पालना गर�।

2021 साल अ्टोबर 1 तिाररख (शक््रबार)~नोभेमबर 30 
तिाररख (मंगलबार)
आिेदन वदने ठाउँमा आिश््यक कागजातिहरू सलएर 
आउनह्ोस्

सिीकतृ वति रिापति नस्णरी सक्लमा भना्णको लावग आिेदन

ओतिा सहर का्या्णल्य मख्््य भिन 3F, सशश ्स्याहार 
सेिा शाखा, सशश ्स्याहार सेिा रि्योग सहा्यक 
कम्णचारी
ओतिा सहर खामातिा 5-13-14
☎ 03-5744-1280
आिेदन राराम भनने तिररका थाहा नभएमा, परामश्ण 
आिश््यक िा अन्य नबझ्ेको क्रा भएमा, सशश ्स्याहार 
सेिा शाखामा समपक्ण  गन््णहुन ससराररस गद्णछ�।

सशश ्स्याहार सेिा सललाहकारसँग काउनटर 
परामश्णको लावग अवरिम रूपमा नाम लेखाउने काउनटर

सशश ्स्याहार सेिा शाखा, सशश ्स्याहार सेिा रि्योग 
सहा्यक कम्णचारी
सशश ्स्याहार सेिा सललाहकार
खल्ा रहने सम्य 8:30 am~5:00 pm
☎ 03-5744-1617

कवहले

आिेदन वदने तिररका

आिेदन वदने ठाउँ

सशश ्स्याहार सेिा शाखा,
 सशश ्स्याहार सेिा रि्योग सहा्यक कम्णचारी
☎ 03-5744-1280　　FAX 03-5744-1715
इमेलमार्ण ति समपक्ण  गन्णको लावग, होमपेजको तिलको भागबाट इमेल 
पठाउने रम्या्णटमा जान सवकनछ।

शहरी पूिा्णधार विकास व्यिस्ापन शाखा

☎ 03-5744-1315 FAX 03-5744-1527

समपक्ण

समपक्ण

अमभभािकको काम (्यसमा काम खोसजरहकेो व्यक्ति पवन पननेछ), रोग, रिसूवति, नसस्ङ 
के्यर िा वबरामीको हरेचाह, अध्य्यन जसतिा कारणले गदा्ण िरमा हरेचाह गन्ण नसवकने 
अिस्ा भएका सशशह्रू

आिेदन वदन सके् व्यक्ति

हरेक िर्ण नोभेमबरमा साह्र ैमभि हुने गछ्ण। नोभल कोरोनाभाइरस आवदबाट हुने सकं्रमण 
रैसलन नवदनको लावग पवन, ररक-ररक सम्यमा आिेदन वदई सह्योग गन््णहोस।् 
आिेदनस्लमा नआईकन नहुने व्यक्ति मात्र आउनह्ुन अनर्ोध गद्णछ�। धम्णको कारण 
खान नहुने खाद् सामरिी आवद भएमा, आिेदनको बेला जानकारी वदनह्ुन अनर्ोध गद्णछ�।

ध्यान वदनप्नने क्राहरू

आमथ्क िर्ण 2022 सालको "नस्णरी भना्ण समब�ी प�्सतिका" र आिेदनको लावग आिश््यक 
रारामहरू सेपटेमबर 27 तिाररख (सोमबार) दे�ख आिेदन स्लहरूमा वितिरण गररने हुनाले, 
आिेदन वदने तिररका आवद वनश्च्य गन््णहोस।् ओतिा सहरको होमपेजमा पवन रा�खनेछ। 
तिपाईंले आिेदन राराम आवद िाउनलोि गन्ण सक््हुनेछ। विदेशी नागररकहरूको बसोबास 
्योग््यतिा (मभसा) वनश्च्य गररनेछ।

आिश््यक कागजाति वितिरण

2021 साल नोभेमबर 7 तिररका (आइतिबार) 9:00 am~4:00 pm
ओतिा सहर का्या्णल्य मख्््य भिन 3F को सशश ्स्याहार सेिा शाखाको काउनटरमा आिेदन 
सलइनेछ।

वबदाको वदन काउनटर खल्ा रहने सम्य

विगति केही िर्ण ्यतिा, ओतिा सहरमा सिारी �ि्णटनाको सखं््या िट्ने क्रममा छ तिर साइकल सलं� भएको 

�ि्णटनाको अनप्ाति हरेक िर्ण बवढरहकेो छ। साइकल भनेको सिारी साधन हो। सर्स�ति तिररकामा साइकल 

टरि ावरक लाइटको पालना र एक पटक रोकेर सर्�ा वनश्च्य गन््णपछ्ण।



विदेशी िाषा रंस्करण हाम्रो घरको विपद ्रोकथाम चेकबुक (अंग्रजेी र भचवनयाँ) तयार ि�रएको छ।

काचु काइस्यु �ारक ििन �ापनाको दोस्रो िावष्को�ि विशेष रिदश्सनी "क्रररङमा मारलक र 
प�रचारक  योररनोबु×काइस्यु" 

रेइिा रिथम सालमा ति्यार गररएको जापानी भाराको 

विपद ्रोकथाम प�्सतिका "हाम्रो िरको विपद ्रोकथाम 

चेकबक्" अंरिेजी र मचवन्याँ भारामा ति्यार गरी वितिरण 

सर्ु गररएको छ। ्यो प�्सतिकामा तिपाईंले िरमा गरेर 

रा�प्नने विपद ् रोकथामका उपा्यहरूको जानकारी 

ससजलोसँग ब�्झने गरी ले�खएको छ। आ�ो िरमा 

कम�को विपद ् रोकथामका उपा्यहरू अपनाउन 

सकेको छ, वनश्च्य गरी, दैवनक जीिनमा विपदबाट हुने 

�वतिरिवतिको ति्यारीको लावग उप्योग गन््णहोस।्

सङ्कटम्य एदो कालको अ�मा "सँगै लिेर", न्याँ सरकारलाई लिाइ वबना एदो दरबारको हसतिानतिरण र िातिा्ण 
रिवक्र्याको नेतितृति गरेका तिोक्गािा ्योससनोब ्र काच ्काइस्य।् �सपसछ ्योससनोबल्े समाजबाट टावढएर ससजओ्कामा 
लामो सम्य जीिन्यापन गरे भने, काइस्य ्मेइजी सरकार अनतिग्णतिको काजोक् (क्लीनिग्ण) को एक सदस्य भए। ्यसतिो 
ऐवतिहाससक गवतिविमधको पतृ्टठभूमममा ्यी �ई मासलक र पररचारक बीच के कसतिा भािनाहरूको आदानरिदान भएका मथए 
होला ति? ्यस रिदश्णनीमा ्योससनोब ्र काइस्यक्ो लगभग 30 िर्णको समब� जान्नको लावग ्यस �ारक भिनको सरंिह 
कागजातिहरू पलटाएर हर�। साथै अनस्�ान कन्णरमा तिाइगा िरि ामा "सेइतिेन-िो-चके्" को महत्िपूण्ण व्यक्ति, ससबस्ािा 
सेइइमचरोले लिाइ वबना एदो दरबारको हसतिानतिरण र िातिा्ण रिवक्र्या ससमर्ने वबम�कै काइस्यल्ाई पठाएको पत्र पवन 
रिदश्णनीमा रा�खनेछ।

विपद ्रोकथाम तिथा सङ्कट व्यिस्ापन शाखा, रि�ेक विशेर उपशाखा का्या्णल्य, 

पाररिाररक वनिासी दतिा्ण शाखा, अनतिरा्णष्टटरि्य सहर बहुसांसकतृ वतिक सहजीिन रििर््णन शाखा, 

सहर नीवति जानकारी कन्णर, mics ओतिा

(1) भक्मपबाट हुने �वति वन्यन्त्रणको लावग अपनाउनप्नने उपा्यहरू
क. रवन्चर ढ�बाट रोक्को लावग अपनाउनप्नने उपा्यहरू
ख. िरमा सञ्च्य गरेर रा�प्नने क्राहरू
ग. भक्मप आएको बेला गन््णपनने क्राहरू

(2) िरा्ण र हुरी आवदको कारण हुने �वति वन्यन्त्रणको लावग अपनाउनप्नने उपा्यहरू
क. ठूलो िरा्ण, तिाइर्न जसतिा मौसम अिस्ाहरूबारे जान�।
ख. िर मभत्र पानी प�े र ठूलो हुरीरिवति अपनाउनप्नने उपा्यहरू
ग. िरा्ण र हुरी आवद आएको बेला सर्स�ति ठाउँमा जाने बेलाका महत्िपूण्ण क्राहरू
ि. माइ टाइमलाइन बनाएर ति्यार गर�।

*  माइ टाइमलाइनले िरा्ण र हुरी आवदको कारण हुने �वतिरिवति अवरिम रूपमा गन््णपनने 
क्राहरूलाई सम्य श्रतृंखलामा व्यिस्ापन गरेको "सर्स�ति ठाउँमा जाने व्यक्तिगति 
्योजना" लाई जनाउँछ।

2021 साल सेपटेमबर 17 तिाररख (शक््रबार)~विसेमबर 12 तिाररख 
(आइतिबार)
भिन खल्ा रहने सम्य: 10:00 am~6:00 pm
*  सोमबार (सोमबार साि्णजवनक वबदा भएमा, �सको भोसलपलट)
*  सेपटेमबर 13 तिाररख (सोमबार)~16 तिाररख (वबहीबार) रिदश्णनी 
पररिति्णनको लावग भिन बनद हुनेछ।

*  न्याँ जानकारीको लावग ओतिा सहरको होमपेजमा गई वनश्च्य गन््णहोस।्

भिनको वटकट शल्क: सामान्य वटकट 300 ्येन, रिाथममक तिथा वनम्न 
माध्यममक विद्ाल्यको विद्ाथ�को लावग 100 ्येन (विमभन्न रिकारका 
छ्टहरू उपलब्ध छन)्

कवहले

शल्क

विपद ्रोकथाम तिथा सङ्कट व्यिस्ापन शाखा
☎ 03-5744-1611　　FAX 03-5744-1519　　E-mail bousai@city.ota.tokyo.jp

काच ्काइस्य ्�ारक भिन
☎ 03-6425-7608
FAX 03-6425-7610

समपक्ण

समपक्ण

1

3

2रूपरेखा

वितिरण स्ान

प�्सतिकाका मख्््य विर्यिसतिह्रू

होमपेजबाट िाउनलोि गन्ण सवकनछ।



वििरण आिेदन वदन सके् व्यक्ति

विदेशी अभििािकहरूको लावि जापानी िाषा 
कोर्स "विद्ालयको वरिन्ट (रूचनापत्र) पढौं"

रिारम्भिक जापानी िाषा कोर्स

"नरर्ङ केयरको जापानी िाषा" कोर्स

के तिपाईंलाई विद्ाल्यबाट पठाइएको वरिनट (सूचनापत्र) पढ्न नसकेर समस्या परररहकेो छ? वरिनट 

(सूचनापत्र) पढ्ने तिररका, महत्िपूण्ण ठाउँ भेटाउने तिररका र वरिनट (सूचनापत्र) मा धरैे रि्योग गररने शबदहरू 

ससकाइनछ। विसतितृति जानकारीको लावग HP गई वनश्च्य गन््णहोस।् *सशश ्स्याहार सेिा उपलब्ध छ (अवरिम रूपमा नाम लेखाउनप्ननेछ)। पवहले नाम 

लेखाउने 3 जना (1 िर्ण~रिाथममक विद्ाल्यमा भना्ण हुन ्अमिका बचचाहरू)

्यो कोस्ण पवहलो पटक जापानी भारा अध्य्यन गनने व्यक्तिको लावग हो। ्लासमा पवन र अनलाइनमार्ण ति पवन सहभागी हुन सवकनछ।

नसस्ङ के्यरको कामबारे जान्न चाहने व्यक्ति िा नसस्ङ के्यरको काम सर्ु गरेको व्यक्तिले ढ्क्क भएर काम गन्ण सके् 

गरी, "नसस्ङ के्यरको जापानी भारा" र "काममा जापानी नागररकसँगको कम्यूवनकेसन" बारे ससकाइनछ।

•  दैवनक जीिन्यापनको लावग जापानी भारा (रेसट्रेनट, असपतिाल, पोसट 
अवरस, वकनमेल, विपद ्र आपतकालीन अिस्ाको बेला रि्योग गररने 
जापानी भारा)
•  वहरागाना र कातिाकाना

ओतिा सहरमा बसोबास, काम िा अध्य्यन गनने व्यक्ति

(सामान्य समममसलति ससं्ा) अनतिरा्णष्टटरि्य सहर ओतिा 
सिं
☎ 03-6410-7981　　FAX 03-6410-7982

समपक्ण

2021 साल अ्टोबर 25 तिाररख~नोभेमबर 22 
तिाररख (हरेक हपतिा सोमबार, क्ल 5 पटक)
सम्य: 10:00 am~12:00 pm

2021 साल अ्टोबर 3 तिाररख~नोभेमबर 21 तिाररख  
(हरेक हपतिा आइतिबार, क्ल 8 पटक)
सम्य: 1:00 pm~3:00 pm

2021 साल अ्टोबर 21 तिाररख~विसेमबर 9 
तिाररख (हरेक हपतिा वबहीबार, क्ल 8 पटक)
सम्य: 1:30 pm~4:30 pm

उपभो्तिा जीिन्यापन केनद्र 2F नं 
4 बैठक कोठा (ओतिा सहर खामातिा 
5-13-26)

वनःशल्क 15 जना

1,500 ्येन (वकतिाब र अन्य सामरिी खच्ण)

उपभो्तिा जीिन्यापन केनद्र 1F  mics ओतिा ्लास  
(ओतिा सहर खामातिा 5-13-26)

15 जना

अनतिरा्णष्टटरि्य सहर ओतिा सिं   ममवटङ रुम
(ओतिा सहर सान्नो 2-3-7 5F)

वनःशल्क

रिाथममक तिथा वनम्न माध्यममक विद्ाल्यमा अध्य्यन गनने बचचा भएका 
अमभभािकहरू। वहरागाना र कातिाकाना पढ्न सके् व्यक्तिहरू

पवहले नाम लेखाउने 15 जना

कवहले

कवहले

कवहले

कहाँ

शल्क कवति जना

शल्क

कहाँ कवति जना

कहाँ

शल्क

आिेदन वदन सके् व्यक्ति

कवति जना

विसतितृति जानकारीको लावग HP गई वनश्च्य 
गन््णहोस।्

विसतितृति जानकारीको लावग HP गई वनश्च्य 
गन््णहोस।्

विसतितृति जानकारीको लावग HP गई 
वनश्च्य गन््णहोस।्

रिकाशन    ओतिा अनतिरा्णष्टटरि्य शहर, बहुसांसकतृ वतिक सहजीिन रििर््णन शाखा

〒144-8621 ओतिा सहर कामातिा 5-13-14    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323


