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ओता अनतराराष्ट र्िय आदानप्रदान केनद्र (अकको नाम 
Minto Ota)  अप्प्रल 11 ताररखमा खुलददैछ!

ओता अनतराराष्ट र्िय आदानप्रदान केनद्र Minto Ota मा गनरा सप्कने कुराहरू

ओता सहरको बहुसांसककृ ततक सहजीवन र अनतराराष्ट र्िय आदानप्रदानको नयाँ गतततवधि केनद्रको रूपमा केइक्यु कामाता स्ेसन पश्चिम एक्जि्मा ओता 

अनतराराष्ट र्िय आदानप्रदान केनद्र Minto Ota (धमन्ातो ओता) खोश्िएको छ! यस केनद्रमा सामान्य सम्मश्ित ससं्ा अनतराराष्ट र्िय सहर ओता सघं, 

बहुभाषी परामररा काउन्र, सहरको अनतराराष्ट र्िय सहर र बहुसांसककृ ततक सहजीवन प्रवर्रान राखा हुनेछ। यहाँ जयुनसयुकै देरमा जन्ेको भए तापतन ढयुक्क 

भएर बसोबास गनराको िातग सहयोग र एकअकाराको ससंककृ तत बयुझ्नको िातग इभेन् आतद गररनेछ।

यसको अकको नाम "Minto Ota" मा "(ससंारभररको) सबैजना (सँगै)" भन्े कामना र तवश्ववयापी रूपमा प्रयोग गररने अंग्ेजी 

भाषाको Multicultural and International Network Together in Ota को सयुरुको अक्षरहरूिाई जोडेर "ओता सहरमा सँगै, 

बहुसांसककृ ततक अनतराराष्ट र्िय ने्वकरा " भन्े अररा समावेर गररएको छ।

[बहुभाषी परामररा काउन्र]

दैतनक जीवनमा समसया भएको बेिा परामररा श्िन सतकनछ।

प्रयोग गनरा सतकने भाषाहरू

अंग्ेजी, धितनयाँ, तागािाग, नेपािी र धभयतनाधमज भाषा

यी बाहके अन्य भाषाहरूमा पतन सेवा उपिब्ध छ। परामररा श्िनयुहोस।्

[जानकारी तरा आदानप्रदान कनरार]

तवधभन् रा्ट र्िहरू र क्षते्रको जानकारी उपिब्ध हुनेछ। सवतन्त्र रूपमा प्रयोग गनरा 

सतकने ्ेबयुि र मेिहरू हुनेछन ्र प्रयोगकताराहरूिे एकअकारासँग कयु राकानी 

आतद गनरा सके्छन।्

[धमत्ङ रुम]

अनतराराष्ट र्िय आदानप्रदान समूह आतदिे प्रयोग गनरा सके् ठूिो धमत्ङ रुम 

छ। 3 व्ामा तवभाजन गरी प्रयोग गनरा पतन सतकनछ। यहाँ तवधभन् प्रकारका 

जापानी भाषाका कोसराहरू, तवदेरी नागररकका बचिाहरूिाई अधययन 

सहयोग आतद गररनेछ।

ओता अनतराराष्ट र्िय आदानप्रदान केनद्र भएको ठाउँको जानकारीको िातग पकृ्टठ 2 मा जानयुहोस।्



प्रसूप्त पछछको घरको काम र छििु सयाहार सहयोग 
कायराक्रम "प्पयोप्पयो सपो र्ा"

अनतराराष्ट र्िय सहर ओता राजदूत   र् ययुउ-सान (जन्: िीन)
समसया परेको बेिा भर पनरा सके् ठाउँ

Minto Ota केइक्यु कामाता स्ेसन र पयरा्क जानकारी केनद्र नश्जकै छ र हानेदा तवमानस्िबा् पतन सश्जिै जान सतकने हुनािे तवदेरी 

नागररकहरूको भर पनरा सके् ठाउँको रूपमा, म िरैे मानछेहरूिे यो ठाउँ प्रयोग गरेको हनेरा िाहनछयु । हाम्ो िक्ष्य तवधभन् ससंककृ ततहरू अनयुभव 

गनरा सतकने अवसरहरू पतन बनाई तवदेरी नागररकहरूिाई पतन बसोबास गनरा सश्जिो हुने ओता सहर बनाउनयु हो।

बहुभाषी परामररा काउन्रमा गएमा दैतनक जीवनयापनमा काम िाग्े जानकारी, ओता सरहमा गनयुरापनने प्रतरियाहरू आतदको सही जानकारी 

नम्तापूवराक तदइनेछ। सकंोि नमानीकन ढयुक्क भई परामररा श्िएर हनेयुराहोस।् अनतराराष्ट र्िय सहर ओताको राजदूतको रूपमा Minto Ota 

बा् ओता सहरको आकषराण स्बन्ी जानकारी पतन प्रदान गररने हुनािे नछयु ्ाईकन हनेयुराहोस।्

अनतराराष्ट र्िय आदानप्रदानको सदसय   बेरनी-सान (जन्: बेिायत)
तवदेरी नागररक र ओता सहरिाई जोड्ने ठाउँ

अनतराराष्ट र्िय सहर, बहुसांसककृ ततक सहजीवन प्रवर्रान राखा
☎ 03-5744-1227　FAX 03-5744-1323　E-mail　kokusai@city.ota.tokyo.jp

बाि पररवार सहयोग केनद्र परामररा समायोजन (सहकाररता सयुदृढीकरण)
☎ 03-6410-8551　FAX 03-3763-0199

स्पकरा

स्पकरा

प््पपणी

तपयोतपयो सपो र्ा भनेको घरमा बचिा हुकाराउने अधभभावकहरूको भार कम गनराको िातग सञिाश्ित घरको काम र श्ररयु सयाहारमा 

सहयोग गनने कायरारिम हो। घरमा सहयोगी आई खाना पकाउन, सफा गनरा र श्ररयु सयाहारमा सहयोग गररनछ। कोरोनाकािमा बचिा 

जन्ाउने र बचिा हुकाराउने वातावरणमा पतन ठूिो पररवतरान आएको छ। के तपाईं सानो काम भए तापतन सकंोि नमानीकन अनयुरोि 

गनरा सतकने ओता सहरको सेवा प्रयोग गरेर हनेरा िाहनयुहुनछ? सहयोग उपयोगको उदाहरण: "खाना पकाउने र भाँडाकयुँ डा सफा गरी सही ठाउँमा तफतारा 

राख् ेजसता कायराहरू", "सँगै सवास्थ्य परीक्षण र तकनमेिमा जाने", "श्ररयु सयाहारको सहायता", "बािबाश्िकाको हरेिाह", "कोठाको सरसफाइ"

श्ररयु सयाहार सेवा प्रयोग नगरेको 2 वषरास्म (3 वषराको जन् 
तदनको अधघलिो तदनस्म) को बािबाश्िका हुकाराइरहकेा, ओता 
सहरमा बसोबास गरररहकेा पररवारहरू

दायरामा पनने एक जना श्ररयुको िातग वातष्क 
18 घण्ा (1 प्कमा 2 घण्ादेखख)

सोमबारदेखख रतनबारस्मको 9:00 am 
देखख 9:00 pm स्म

1 घण्ाको 1,000 येन
क्ौती र छयु ् प्रणािी छ।

को

अधिकतम प्रयोग समय

कतहिे

रयुलक

ओता अनतराराष्ट र्िय आदानप्रदान केनद्रको ठेगाना
ओता सहर कामाता 4-16-8 2F
केइक्यु कामाता स्ेसन पश्चिम एक्जि्बा् त िहडेर िगभग 2 धमने्

अनतराराष्ट र्िय सहर ओता सघं
☎ 03-6410-7981

बहुभाषी परामररा काउन्र
☎ 03-6424-4924
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साइकल आप्द त्यप्तकदै  छोड्ने र त्यसता साइकलहरू 
ह्ाउने आप्दबारे

रहरी पूवारािार तवकास वयवस्ापन राखा
☎ 03-5744-1315　FAX 03-5744-1527स्पकरा

साइकि सयुतविाजनक र वातावरण मैत्री सवारी सािन हो। तर स्ेसन वररपररका स्ानहरू आतदमा त्यततकै छोतडएका साइकिहरूिे पैदि यात्री र 
आकस्मिक सवारी सािनको आवतजावतमा बािा पयुर् याउनयुका सारै सहरको सयुनदरता तबगानने जसता सामाश्जक समसयाको रूप श्िएको छ। त्यततकै 
छोतडएको साइकिहरूको स्स्ततमा सयुिार देखखइरहकेो भए तापतन स्ेसन वररपररका स्ानहरू आतदमा अतहिे पतन साइकि आतद त्यततकै छोतडने 
गररनछ। त्यततकै छोतडएको साइकि नभएको सयुरश्क्षत सहर तनमाराणको िातग सबैिे यस समसयािाई बयुझी, सहयोग गनयुराहुन अनयुरोि गदराछौं। ओता 
सहरको तनयम अनयुसार हामीिे सावराजतनक स्ि (सडक वा पाकरा , स्ेसन अगातडको खयुिा ठाउँ जसता साइकि पातक्ङ बाहकेका ठाउँहरू) मा साइकि 
नराख्युहुन अनयुरोि गददै आइरहकेा छौं। साइकि पातक्ङ गनने खणडमा छो्ो समयको िातग रोके् भए तापतन साइकि पातक्ङ गनने ठाउँमा राखौं। ओता 
सहरिे सहरको तनयम अनयुसार स्ेसन अगातडको केही स्ानिाई साइकि छोड्न तनषेि इिाकाको रूपमा तोकी, त्यसता इिाकाहरूमा राखखएका 
साइकिहरू तनयधमत रूपमा ह्ाउने गरररहकेो छ। सामान्यतया ह्ाइएका साइकिहरूिाई 30 तदनको अवधि भणडारण केनद्रमा राखखनेछ। भणडारण 
्याद तबततसकेको साइकििाई न्ट् गररने हुनािे धयान तदनयुहोस।्

भणडारण केनद्र

तनयम र मयारादाको पािना गरी सही तररकामा प्रयोग गरौं।

ओता सहरको भणडारण केनद्रहरू 4 ठाउँमा छन।् तवसतकृत जानकारीको िातग ति हनेयुराहोस।् भणडारण केनद्रको 

तफतारा गररने तदन र तफतारा गररने समयमा, तफतारा श्िन आवशयक कयु राहरू श्िएर आउनयुहोस।्

सूिना बोडरा

साइकि आतद त्यततकै छोड्न तनषेि

तफतारा गररने तदन: सोमबारदेखख आइतबार (सावराजतनक तबदा, तबदा साररएको तदन र तडसे्बर 29 

ताररख~जनवरी 3 ताररख बाहके)

तफतारा गररने समय: 11:00 am देखख 7:00 pm स्म

तफतारा श्िन आवशयक कयु राहरू: ① पररिय खयुल्े कागजात (रेश्जडेनस काडरा, सवारी सािन अनयुमतत पत्र आतद)

② साइकि आतदको साँिो    ③ ह्ाउन िागेको रयुलक (साइकि 3,000 येन)

कहाँ

त्यततकै छोतडएको साइकि आतद भणडारण केनद्र

भणडारण केनद्रको सशं्क्षपत जानकारी

•  पतहिो भणडारण केनद्र (हइेवाश्जमा ररक्ोखा भणडारण केनद्र)
ओता सहर हइेवाश्जमा 1-2
☎ 03-3765-5161
यहाँ ओमोरी क्षते्र र चयोफयु  क्षते्रबा् ह्ाइएको साइकि 
ितगनछ।

•  दोस्ो भणडारण केनद्र (तोओहाश्सखा भणडारण केनद्र)
ओता सहर हइेवाश्जमा 5-1
☎ 03-3765-5162
यहाँ कामाता स्ेसनको पूववी एक्जि्बा् ह्ाइएको साइकि 
ितगनछ।

•  तेस्ो भणडारण केनद्र (तोओहाश्सखा भणडारण केनद्र)
ओता सहर हइेवानो मोरी पाकरा  नं. 2 अगातड
☎ 03-3765-5163
यहाँ कामाता स्ेसनको पश्चिम एक्जि्, हासयुनयुमा स्ेसन आतदबा् 
ह्ाइएको साइकि ितगनछ।

•  िौरो भणडारण केनद्र (रोकयु गो हाश्समोतो भणडारण केनद्र)
ओता सहर नाकारोकयु गो 4-30
☎ 03-3736-0372
यहाँ केइक्यु कामाता स्ेसन, जोउश्सकी स्ेसन, कोश्जया स्ेसन 
आतदबा् साइकि ितगनछ।



खेलकुद स्वस्थ सहर घोषणा स्ारक पररयोजना
"पन्धौं OTA ्वाप्कङ~तामा नदी प्कनारमा प् िहडधौं~"

ManaViva (जापानी भाषा पढ्ने र लेख्े कलास) को लाप्ग 
आ्ेवदन खुला

के तपाईं ताजा हावा िश्िरहकेो गमवीको प्रारमभिक घाम तापदै तामा नदीको तकनार भएर सोरामयुनादो हानेदा र् योकयु िीस्म त िहड्न िाहनयुहुनछ? गनतवय 

स्ान सोरामयुनादो हानेदा र् योकयु िीको अविोकन ्ेरसबा् उड्ने र अवतरण गनने हवाइजहाज हनेरा पतन सतकनछ।

*गतततवधि पररवतरान हुने अवस्ाहरू पतन हुन सकछन।्

* नोभि कोरोना भाइरस सरंिमण फैिाव्को तनयन्त्रण तरा रोकरामका उपायहरू र प्रततकूि मौसमको कारण रद्द गनने तनणराय स्बन्ी जानकारी 

खिेकयु द सघंको होमपेजमा राखखनेछ। (उकत तदन रद्द स्बन्ी जानकारी तबहानको 7 बजे होमपेजमा राखखनेछ।)

यो <तहरागाना><काताकाना><सरि वाक्हरू> जसता दैतनक जीवनमा आवशयक जापानी भाषाको अक्षर पढ्ने र िेख् ेर <जापानी भाषा><अङ्कगश्णत> 

जसता आिारभूत अधययन गनने ठाउँ हो। आफ्ो सारीहरू र कमरािारीहरूसँग "अधययन गनरा िाहकेो कयु रा र राहा पाउन िाहकेो कयु रा" श्सक् सतकनछ। 

जापानी नागररकहरूका सारै तवधभन् रा्ट र्िहरूका मानछेहरूिे अधययन गरररहकेा छन।्

2022 साि मे 15 ताररख (आइतबार) 9:00 am देखख 12:00 pm 
*हलका वषारा भए तापतन कायरारिम सञिािन गररनेछ।

① ओता सहरमा बसोबास, काम वा अधययन गनने वयककत (16 वषरा वा सोभनदा बढी)
② जापानी भाषामा कयु राकानी गनरा सके् वयककत (जयुनसयुकै रा्ट र्िको वयककत)

तनसी कामाता पाकरा→तामा नदी तकनार→सोरामयुनादो हानेदा र् योकयु िी 
(िगभग 8km)

2022 साि मे 22 ताररख (आइतबार)~2023 साि फेब्युअरी 12 ताररख (आइतबार) कयु ि 24 प्क
मतहनाको पतहिो, दोस्ो र िौरो आइतबार 2:00 pm - 4:00 pm

तनःरयुलक

अतग्म रूपमा आवेदन तदनयुपनने    आवेदन तदने ठाउँको HP अरवा फोन वा फयाकसद्ारा आवेदन तदनयुहोस।्    फयाकसको खणडमा 
तनम्न तववरण िेख्युहोस।्   ① ठेगाना   ② नाम   ③ उमेर   ④ फोन न्बर

ओता सहर कायारािय, 
उपभोकता केनद्र आतद

आवेदन तदने ठाउँमा जाने अरवा 
फोन गनने

श्ररयु सयाहार सेवा उपिब्ध छ: 1 वषरा 6 मतहना~प्रारधमक तवद्ाियको 3 
किासमा पढ्ने बचिा (पतहिे नाम िेखाउनेको रिममा प्रारधमकता तदइनेछ)

तनःरयुलक
अधिकतम सहभागी सखंया: 40 जना (पतहिे 
नाम िेखाउनेको रिममा प्रारधमकता तदइनेछ)

180 जना (पतहिे नाम िेखाउनेको 
रिममा प्रारधमकता तदइनेछ)

ओता सहर र (सावराजतनक तहतकारी सघं) ओता सहर खिेकयु द सघं ओता सहर खिेकयु द प्रवर्रान सधमतत पररषद ्

कतहिे

को

कोसरा

कतहिे

रयुलक

आवेदन तदने तररका

कहाँ

आवेदन तदने तररका

रयुलक कतत जना

कतत जना

आयोजक वयवस्ापक

सावराजतनक तहतकारी सघं ओता सहर खिेकयु द सघं
☎ 03-5471-8787　FAX 03-5471-8789

स्ानीय गतततवधि प्रवर्रान राखा सहरबासी सहकायरा तरा आजीवन अधययनसँग स्बन्न्त कमरािारी
ओता सहर कामाता 5-13-14   सहर कायारािय 6F, 28 न्बरको काउन्र
☎ 03-5744-1443　FAX 03-5744-1518

आवदेन तदने ठाउँ
(स्पकरा )

आवदेन तदने ठाउँ
(स्पकरा )

प्रकारन    ओता अनतराराष्ट र्िय रहर, बहुसांसककृ ततक सहजीवन प्रवर्रान राखा
〒144-8621 ओता सहर कामाता 5-13-14    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323
हामीिे यो जानकारीपत्र वषरामा 8 प्क 6 भाषाहरू (सश्जिो जापानी, अंग्ेजी, धितनयाँ, नेपािी, ्गािोग र धभयतनाधमज) मा प्रकारन गरररहकेा छौं। 
यो जानकारीपत्र पयुसतकािय, बाि भवन, तवरेष उपराखा जसता सहरका सयुतविाहरू र JR खामाता, ओमोरी, केइक्यु खामाता जसता सहर धभत्रका 
प्रमयुख स्ेसनहरूमा तवतरण गररनछ।


