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िभिव देशका िबदेसीह को लािग समाचार

Ota CityNavigation
2022.1

ओटावा महोव 2022 िवशेष काय म
"पिहलो पटकको काबुकी"

बचादेिख वयकसम सबैले सिजलै बु े काबुकीका कुराह!

यस कायममा सहभािगहले तािचमावारी (तरवार यु), ङ् गार, सङ् गीत, सृजनाको दशनी जता िविभ
कोणबाट काबुकीको संसार अनुभव गन सेछन्।
अनुभव

काबुकीको तािचमावारी (तरवार यु)

दशन

िशकारा काबुकीको ढाँ चाको याया
गिरनेछ। तािचमावारीमा पिन पृथक

"कुमादोरी" ङ् गार गरे र हेरã!

वातिवक पमा भाग िलन सेछन्।

पृ¯ठभूिममा बजाउने गरे का शािमसेन,

तिरका याया गद¤ एक जना सहभािगलाई

बाजाहको जानकारी, दशन जता

सोही §ानमा ङ् गार गिरनेछ। ङ् गार

गरे को ¨©य दशकह बªे ठाउँ बाट पिन हेन
सिक®छ।

दशन 1

काबुकीको सङ् गीत

सिजलै बुिझने गरी काबुकीको ङ् गारह

म¢ये पिन पृथक "कुमादोरी" को ङ् गार गन£

"दोनतापो" भे गीतमा सहभािगह सबैले

वकसप

"सानिनन-िकिचसातोमोएनो-िसरानामी~ओकावाबाता-कोिसनजुकानोबा"

गीत, ओहायासीका वा²वादकह सबैले
काबुकीमा रङ् ग भन£ सङ् गीतबारे वकसप

गिरनेछ।

दशन 2

"गोßोओहासी"

िवतृत जानकारीको लािग होमपेजमा हेनह
ु ोस्।

तािचमावारी

काबुकीको सङ् गीत

ङ् गार दशन

किहले

कहाँ

कित जना

2022 साल माच 19 तािरख (शिन)

ओता कुिमन लाजा दाइ हल

खुला गिरनेछ)

3-1-3

1:30 pm ारÕ (12:45 pm मा

लगभग 500 जना

ओता सहर िसमोमाÜको

गोßोहासी उिकयोए
शुáक
सामा× 2,500 येन

िन. मा. िव. िव²ाथØ वा सोभ®दा कम
1,000 येन

आवेदन िदने तिरका
दशन िटकट खिरद गन£ यिÚतहको लािग। दशन िटकटको िबी 2022 साल जनवरी 12 तािरख (बुध) 10:00 am देिख सुÜ गिरनेछ। दशन
र अनुभव गन£ कायममा भाग िलन चाहने यिÚतहले सोही िदन कायम §ानमा आÝो नाम लेखाउन सुÞनेछ।
आवेदन िदने ठाउँ

सपक

िटकटको लािग तोिकएको फोनt

☎ 03-3750-1555

(सावजिनक िहतकारी संघ) ओता सहर संकृित वन संघ
☎ 03-3750-1611

FAX 03-3750-1150

E-mail bungeika@ota-bunka.or.jp

ओता बालबािलका जापानी भाषा लास

यो िवदेशी नागिरक आिद भएको कारण िव²ालयमा भना नभएका बालबािलकाहको लािग सäचालन गिरने जापानी भाषाको Úलास हो।
जापानी भाषा िस से यिÚतह

①~③ सबैमा पन£ बालबािलकाह

① ओता सहरमा बसोबास गन£ िवदेशी राि¯टç यता आिद भएका बालबािलकाह

② िव²ालयमा भना Þनु अगािडका बालबािलका (2006 साल अिल 2 तािरखदेिख 2015 साल अिल 1 तािरखसममा जé भएका बालबािलका)
अथवा ाथिमक िव²ालयमा भना Þन 6 मिहना बाँ की रहेको बेलादेिख भना नÞ®जेलसमका बालबािलका (2015 साल अिल 2 तािरखदेिख
2016 साल अिल 1 तािरखसममा जé भएका बालबािलका)

③ जापानी भाषाको êान नभई ओता सहरारा सäचािलत िव²ालयमा भना नभएका बालबािलका
किहले

खामाता Úलास

कहाँ

सोम, मंगल, िबहीबार

सीधै ँ काउòटरमा अथवा फोनारा

FAX 03-5710-6330

सोम, बुध, िबहीबार

शुáक

9:00 am~12:00 pm

0 येन

कित जना

ओता सहर, साो 3-37-11 अ®तराि¯टç य आदानदान सुिवधा िभî

आवेदन िदने ठाउँ

आवेदन िदने तिरका

☎ 03-5709-1347

FAX 03-5709-1347

सीधै ँ काउòटरमा अथवा फोनारा

(सामा× सिमिलत सं§ा) अ®तराि¯टç य सहर ओता संघ
☎ 03-6410-7981

FAX 03-6410-7982

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

होमपेजमा गई िवदेशी
नागिरकहको लािग दैिनक
जीवनयापन सबी जानकारी
हेनुहोस्!

ओता सहरको होमपेज

टपपेजमा भएको तलको आइकनबाट जान सिक®छ।

ओता सहर र अ®तराि¯टç य सहर ओता संघको होमपेजमा िवदेशी सहरबासीहको
लािग िवपद ् आएको बेला गनुपन£ कुराह जता दैिनक जीवनयापनमा उपयोगी
Þने जानकारीह रािखएको छ। अव©य हेनह
ु ोस्।

अ®तराि¯टç य सहर, बÞसां कृितक सहजीवन वन
सपक

10 जना

ओता सहरारा सäचािलत साो भवन, अ®तराि¯टç य आदानदान सुिवधा

जापानी भाषा गुÜिरðो

सपक

15 जना

आवेदन िदने तिरका

☎ 03-6424-8822

कहाँ

कित जना

ओता सहर खामाता 5-13-26-101 ओता सहर उपभोÚता के®ë िभî

आवेदन िदने ठाउँ

किहले

0 येन

ओता सहर, बÞसां कृितक सहजीवन वन के®ë "mics ओता Úलास"

लेगातो ओता

ओमोरी Úलास

शुáक

9:00 am~12:00 pm

शाखा

☎ 03-5744-1227

FAX 03-5744-1323

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

अ®तराि¯टç य सहर ओता संघको होमपेज

ओता सहरको आपकालीन ितकाय पोटल साइट र ओता
सहरको आपकालीन ितकाय एिलकेसन सावजिनक
गिरएको छ।
2021 जुलाईदेिख िविभ कारका आपõकालीन ितकाय जानकारी
रािखएको "ओता सहरको आपõकालीन ितकाय पोटल साइट" तथा "ओता
सहरको आपõकालीन ितकाय एिलकेसन" को सäचालन सुÜ गिरएको छ।
आपõकालीन ितकाय पोटल साइट तथा आपõकालीन ितकाय
एिलकेसनमा िविभ देशका नागिरकहले जानकारी ात गन से गरी
जापानी भाषा बाहेक अं÷ेजी, कोिरयन र िचिनयाँ (सरलीकृत र परपरागत)
भाषाहमा पिन जानकारी रािखएको छ।
सपूण सहरबासीहले यसपिछको "आपõकालीन ितकाय पोटल साइट
" र "आपõकालीन ितकाय एिलकेसन" मा मौसम जानकारी, सुरित
ठाउँ मा जाने सूचना जारी, नÚसा (GIS) योग गिरएको सुरित ठाउँ को
याप, िविभ कारका हजाड यापह जता िवपदको
् बेला उपयोगी Þने

जानकारीह हेन सेछन्।

साथै सामा× अव§ामा पिन िवपद ् आएको बेलाको लािग तयारी गन,
घर िभî भüडार गदाका महýवपूण कुराह, सुरित ठाउँ मा जाने बेलाको
मनोवृिð आिदबारे जानकारी रािखएको छ।
भुकप, ताइफुन जता ाकृितक कोपको लािग तयारी गन ओता सहरको
पोटल साइट र आपõकालीन ितकाय एिलकेसन अिहले नै हेिरराþह
ु ोस्।

ओता सहरको आपõकालीन ितकाय पोटल साइट

यहाँ बाट एिलकेशन डाउनलोड गन सिक®छ।

AppStore

सपक

िवपद ् रोकथाम तथा सङ् कट यव§ापन शाखा
☎ 03-5744-1236

FAX 03-5744-1519

Google
Play

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

िनवासी कर भुतानीबारे (चरण 4)
चरण 4 को िवशेष सहर िनवासी कर तथा िजáला िनवासी कर (िनवासी कर) को भुÚतानी याद जनवरी 31 तािरख हो।
यादसममा भुÚतानी गनुहोस्। निबसØकन भुÚतानी गनुÞन अनुरोध गदछã।

सपक

कर भुÚतानी शाखा

☎ 03-5744-1205

FAX 03-5744-1517

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

अतरािट य सहर ओता संघ [ब¡भाषी परामश काउ£टर]
खुला रहने समय
[बÞभाषी परामश काउòटरमा गन सिकने कुराह]

. वष 2021
आिथक
अं÷ेजी

सोम, मंगल, बुध, शु 10:00 am~5:00 pm

िचिनयाँ

सोम, मंगल, िबही, शु 10:00 am~5:00 pm

तागालाग

सोम, शु 10:00 am~5:00 pm

नेपाली

बुधबार 10:00 am~5:00 pm

िभयतनामी

िबहीबार 10:00 am~5:00 pm

● दैिनक जीवन सब?ी परामश
भाषाको समया, बचा, िववाह, सब? िव>े द, काम सब?ी कुराह
आिदबारे िविभ भाषाहमा परामश िलन सिक®छ। (िनःशá
ु क)
● अनुवाद
ओता सहर कायालयमा पेस गन£ ामाणपî आिदको अनुवाद गिर®छ।
शुáक ला<ेछ। (ित कागजात 500 येन)
*"अ®तराि¯टç य सहर ओता संघ बÞभाषी परामश काउòटर" 2022
साल अिलमा फरक ठाउँ मा सद¤छ। नयाँ ठाउँ केइ:ु खामाता टेसन

• यी बाहेक अ× भाषाहमा पिन सेवा उपल{ छ। परामश िलनुहोस्।

निजक छ। िवतृत जानकारी माचमा HP मा अपलोड गिरनेछ।

• फोन र इमेल माफत पिन परामशको लािग नाम लेखाउन सिक®छ।
• विकल (अिधवÚता) परामश (अि÷म पमा नाम लेखाउनुपन£):
मिहनाको पिहलो र ते[ो आइतबार 1:00 pm~5:00 pm

ा ट
ेसन

ओमोरी जाने बाटो
यिद तपा\मा िन] सतह म¢ये कुनै एउटा सत माî पिन लागू

खा

1

मात

Þ®छ भने सवथम फोन अथवा इमेल माफत सपक गनुहोस्।
नोभल कोरोनाभाइरस (कोिभड 19) को संिमत अथवा

पूव एि जट

वरपर संिमत पुि¯ट भएको यिÚत भएमा

2

37.5 िड÷ी सेि^यस वा सोभ®दा बढी _वरो भएमा

3

ँ
Üघाका लणह (खोकी, िसगान
आिद) भएमा

4

पखाला वा बा®ताको लण भएमा

आरोमा लाजा

ओता वडा कायालय

ओता िनवासी हल
आिको

िरङरोड ८
उपभो ता के

खामाता-िहगासी शाखा कायालय

अ®तराि¯टç य सहर ओता संघ बÞभाषी परामश काउòटर
सपक

ओता सहर खामाता 5-13-26 उपभोÚता के®ë 1F
☎ 03-6424-8822

काशन

FAX 03-5710-6330

Email info@ota-goca.or.jp

ओता अ®तराि¯टç य शहर, बÞसां कृितक सहजीवन वन शाखा

〒144-8621 ओता सहर कामाता 5-13-14

☎ 03-5744-1227

FAX 03-5744-1323

हामीले यो जानकारीपî वषमा 8 पटक 6 भाषाह (सिजलो जापानी, अं÷ेजी, िचिनयाँ , नेपाली, टगालोग र िभयतनािमज) मा काशन गिररहेका छã।
यो जानकारीपî पुतकालय, बाल भवन, िवशेष उपशाखा जता सहरका सुिवधाह र JR खामाता, ओमोरी, केइ:ु खामाता जता सहर िभîका
मुख टेसनहमा िवतरण गिर®छ।

