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नेपाली
िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

काम गर्ने विदेशी र्ागरिकसँग अन््तिावा्तावा
ओ्ता सहिमा काम गिौं!!
Ota City Navigation पढ्नहुुने सम्पपूर््ण विदेशी नागरिकहरूलाई ओता सहिमा काम गनने कुिाको आकर््णर्बािे जानकािी गिाउनको 
लावग हामी तपाईंहरूसँग ओता सहिमा काम गनु्णहुने विदेशी नागरिकहरूको परिचय गिाउँछौौं। पवहलो ससं्किर्मा हामी तपाईंहरूसँग 
ओता सहिको स्ानीय समदुायमा आधारित ढाँचाको घिजग्गा पिामश्ण कम्पनीमा काम गनु्णहुने भियतनामका दुई जना नागरिकहरूको 
परिचय गिाउँछौौं। जापान अवन ओता सहिमा काम गनने कुिाको आकर््णर् के हो?

　　्तपाईं जापार्मा कवहले आउर्ुभयो?
● िाइर्: म 2020 सालको विसेम्बिको अन्त्य वति आएको हँु ि अवहले 1 िर््ण 3 
मवहना जवत ियो।
★ फुओर्: मेिो ि िाइनजीको भियतनाममा जावगिको अन्तिा्णता्णमा भचनजान 
ियो। त्यसपछछौ जावगि पाएको हुनाले हामी दुबै जना सँगै, एकै हिाईजहाजमा 
चढेि जापानमा आयौं। कोिोनाकाल िएकोले हानेदा विमानस्लमा आइपगुेको 
बेला, त्यहाँ एकदम कम मान्छेौहरू मात्र भिए।

　　जापार्प्रव्त रुचि जाग्कुो कािण के हो?
● िाइर्: मैले विश्वविद्ालयमा जापानी िार्ा विर्य छलएि िना्ण िएको भिएँ। 
कािर् चाव िह मलाई जापानी माङ्गा मन पनने िएकोले हो। (मलाई विशेर् गिी 
फुटबल माङ्गा "Jindo• कात्ोबी इत्ो"  मन पछौ्ण!)
★ फुओर्: मलाई पवन विश्वविद्ालयमा िना्ण िएपछछौ अंग्ेजी बाहके कुनै नयाँ 
िार्ा छसकेि हने्ण मन लाग्यो अवन जावगि खाने कुिालाई पवन विचाि गिेि मैले 
जापानी िार्ाको दोिासे तिा अनिुाद वबर्य िोजें।

　　्तपाईं काममा कस््तो कुिा गरििहर्ुभएको छ?
● िाइर्: अवहलेको प्रमखु काम िनेको विदेशी नागरिकको सपोट्ण हो। सि्णप्रिम सेयि हाउसको काम हो। केही 
कोठाहरूको विज्ापन वदई, सोधपछुौको लावग सम्पक्ण  गरियो िने त्यो काम सम्ाल्े। ग्ाहकको कोठा तोवकयो िने 
त्यसपछछौको जानकािी ि उक्त कोठामा उपस्स्त हुने। यसका सािै सेयि हाउसमा ससं्ककृ वतको भिन्नताको कािर् 
समस्या उत्पन्न िएको बेला, कवहलेकाही ि हामीहरूले सम्बन्धित पक्षहरूलाई सम््झाइब्ुझाइ गनने मध्यस्को 
रूपमा पवन काम गनने गछौछौं।
★ फुओर्: यस बाहके विदेशी नागरिकहरू बसोबास गन्ण सके् िािाको कोठाहरू बढाउनको लावग घिधनीहरूको 
विदेशी नागरिकप्रवतको ब्ुझाइलाई बढाउने इच्ा छौ। उदाहिर्को लावग भियतनामको नागरिक िािामा बसेको 
बेला कुनै समस्या िा उजिुी पिेमा अिस्ामा पवन हामीहरूले िए, त्यसको सपोट्ण (समाधना) गन्ण सक्छौौं।

विशेर् अंक
पवहलो ससं्किर् भियतनाम

NGUYEN THI LANH 
(गएुन तेइ िाइन) जी

NGUYEN THI THU HUONG 
(गएुन तेइ त ुफुओन) जी

Q

Q

Q

बाँकी पकृष्ठ 4 मा छौ।

Xin Chao！



【ओ्ता सहि कम्युवर्टी साइकल कायवाक्रम】

【साइकल िोिी ि साइकल आवदको पाव ्ककङको बािेमा】

【फुरुहामा वर्ःशुल्क खुला गरिर्े वदर्】

ओता सहि कम्यवुनटी साइकल िनेको वनछचित क्षते्र भित्र स्ापना गरिएको साइकल पोट्ण (साइकल पाव ्ककङ स्ल) िएमा, जनुसकैु ठाउँबाट पवन साइकल 

िािामा छलन ि वफता्ण गन्ण सवकने साइकल सेयि सभ ्किस हो। ओता सहि लगायत टोक्ो महानगिपाछलका भित्रको 13 सहि भित्र िएमा, जनु सकैु 

साइकल पोट्णबाट पवन िािामा छलन ि वफता्ण गन्ण सवकन्छौ। ओता सहि भित्र लगिग 110 स्ानहरूमा पोट्ण छौन।् काया्णलयमा जाने िा घि फक्ण ने, सवपङ 

जाने, घमुवफि गनने जस्ता आफपू लाई चावहएको बेला प्रयोग गन्ण सवकन्छौ। (प्रयोग गन्णको लावग सदस्य दता्ण गनु्ण पननेछौ।)

सिक िा स्टेसन िरिपरिको स्ानमा साइकल निाख्हुोस।् साइकल 

पाव ्ककङ स्लमा िोकेि िाख् े गिौं। स्टेसन िरिपरिको स्ानमा िाखखएको 

साइकलहरूले पैदल यात्री आवदलाई बाधा पगु्े ि आकस्मिक सिािी साधन 

जान नसकेि समस्याको सकृजना गछौ्ण। स्टेसन िरिपरिको स्ानमा िाखखएको 

साइकलहरूलाई हटाइने अिस्ाहरू पवन हुन सक्छौन।् ओता सहिमा धिैे 

साइकल पाव ्ककङ स्लहरू छौन।् साइकल पाव ्ककङ स्ल अनसुाि प्रयोग 

समय ि प्रयोग शलु्क फिक हुन्छौन।् साइकल पाव ्ककङ स्ल ि ओता सहिको 

होमपेजमा िाम्ोसँग वनचिय गनु्णहोस।् सािै ओता सहिमा धिैे साइकलहरू 

चोिी िइिहकेा छौन।् आफ्ो घि ि साइकल पाव ्ककङ स्लमा साइकल िाख् े

बेलामा पवन अवनिाय्ण रूपमा साइकल लक गनु्णहोस।् चोन्णलाई अ्झ बढी 

समय लाग्े हुनाले, विशेर् गिी दुई ठाउँमा लक गनने टु-लक प्रिािकािी 

हुन्छौ। टु-लकद्ािा महत्तिपपूर््ण साइकललाई सिुछक्षत िाखौं।

के तपाईं कपास जस्तो सेतो न 
सेतो बालिुामा वबच स्पोट्णसको 
मज्ा छलन चाहनहुुन्छौ? वबच 
िछलबल, वबच टेवनस आवदको 
खले्े सामग्ी वनःशलु्क िािामा 
वदइन्छौ। सािै तपाईंले विभिन्न 
वबच स्पोट्णसको मज्ा छलन 
सकु्हुन्छौ। इचु्कहरूलाई साधािर् 
लेक्चि पवन वदइन्छौ। बच्चादेखख 
ियस्कसम्म सबैले मज्ा छलन सके् 
उपायहरू अपनाइएको हुनाले, 
सकंोच नमानीकन सपरििाि 
आउनहुोस!्

शहिी पपूिा्णधाि विकास व्यिस्ापन शाखा
☎ 03-5744-1315　　FAX 03-5744-1527
E-mail  toshikan@city.ota.tokyo.jp
साइकल पाव ्ककङ स्ल

चोिीको जानकािी

सम्पक्ण

चौवबसै घण्टा प्रयोग गन्ण 
सवकन्छौ

जलुाई 17 तारिख (आइतबाि), सेप्टेम्बि 18 
तारिख (आइतबाि) 
प्रिातकाल/10:30 am~12:30 pm 
अपिाह्ण/1:30 pm~4:30 pm

ओमोिी वहगासी िाटिसाइि स्पोट्णस ्मैदान, 
वबच िछलबलको मखु्य कोट्ण
ओता सहि ओमोिी वहगासी 1-37-1

वनःशलु्क 15 जना जवतसम्म, क्रम अनसुाि 
प्रयोग।

सोही वदन स्पोट्णस मैदानमा नाम 
लेखाउनहुोस।्

1 पटक सदस्य 165 येन/30 भमनटे (प्रते्यक 30 भमनटे लम्बाइएको 165 यने)
माछसक सदस्य 2,200 येन/मवहना (प्रते्यक 30 भमनटे लम्बाइएको 165 यने)
1 वदनको पास 1,650 येन/वदन (प्रयोग वदनको 11:59 pm सम्म)

टोक्ो महानगिपाछलका भित्र लगिग 1,000 स्ानहरू 
(ओता सहि भित्र लगिग 110 स्ानहरू)

दता्ण गिेको एक जनाले एउटा साइकल प्रयोग 
गन्ण सवकनेछौ

WEB साइटबाट 
सदस्य दता्ण

कवहले

कवहले कहाँ

शलु्क कवत जना आिेदन वदने तरिका

शलु्क

कहाँ कवत जना

आिेदन वदने तरिका आिेदन वदने ठाउँ

शहिी पपूिा्णधाि विकास व्यिस्ापन शाखा　☎ 03- 5744-1315　FAX 03- 5744-1527
E-mail toshikan@city.ota.tokyo.jp

खले प्रिध्णन शाखा
☎ 03-5744-1441　FAX 03-5744-1539
E-mail sports@city.ota.tokyo.jp

सम्पक्ण

सम्पक्ण



【जापार्ी भाषामा िक््ततृत्ि कला 2022】

【होम चभजजट】

आिेदन वदने तरिकाको 

लावग HP हनेु्णहोस!्

विस्तकृत जानकािीको लावग यहाँ

【वर्िासी कि भुक््तार्ीबािे】
चिर् 2 को विशेर् सहि वनिासी कि तिा छजल्ला वनिासी कि (वनिासी कि) को 

िकु्तानी म्याद अगस्ट 31 तारिख हो। म्यादसम्ममा िकु्तानी गनु्णहोस।् चिर् 3 

को िकु्तानी म्याद अक्टोबि 31 तारिख हो। नवबससीकन िकु्तानी गनु्णहुन अनिुोध 

गद्णछौौं। कि िकु्तानी सम्बधिी पिामश्णको लावग ओता सहिको होमपेजमा हनेु्णहोस।्

कि िकु्तानी शाखा

☎ 03-5744-1205
FAX 03-5744-1517

सम्पक्ण

◆  जापानी नागरिक (होस्ट फ्यामेली) को घिमा गएि कुिाकानी ि घमुवफि गन्ण सवकन्छौ।
◆ होस्ट फ्यामेलीको घिमा िहने समय 2~3 घण्टा जवत हुनेछौ।
◆ होस्ट फ्यामेलीसँग जापानी िार्ामा कुिाकानी गरिनेछौ।
◆  एउटा घिमा 2 देखख 3 जना गेस्ट (विदेशी विद्ािसी िा विदेशबाट आएको व्यक्क्त) हरू 

जानेछौन।्

◆  वदउँसोको खाना खाएि आउनहुोस।् होस्ट फ्यामेलीको घिमा खाना खाइनेछैौन।

जापानी नागरिकको घिमा भ्रमर् गन्ण जाऔ!ं के तपाईं ओता सहिको जापानी नागरिकको घि भ्रमर् गिेि जापानी परििािसँग जानकािी आदानप्रदान 

गन्ण चाहनहुुन्छौ?

तपाईंहरूसँग जानकािी आदानप्रदान गन्ण होस्ट 
फ्यामेलीहरू पखनेि बछसिहनिुएको छौ।

2022 साल सेप्टेम्बि 25 तारिख (आइतबाि)  
1:00 pm~5:00 pm

फािाममा आिश्यक जानकािी िनु्णहोस।्

 ओता अन्तिा्णष्ष्टरिय 
आदानप्रदान केन्द्र

20 जनावनःशलु्क (यातायात खच्ण आफैले 
बेहोनु्ण पननेछौ)

कवहले

आिेदन वदने तरिका आिेदन वदने ठाउँ

कहाँ कवत जनाशलु्क

यो 2019 सालको 
िक्तकृत्ि कला 
प्रवतयोवगताको फोटो हो।

हामी तपाईंहरूको सहिावगता पख ्कखिहकेा छौौं!

◆  आिेदनको लावग योग्यता: जापानी िार्ा 

मातकृिार्ा निएका, वनम्न मध्ये कुनै एकमा पनने 

व्यक्क्तहरू

• ओता सहिमा बसोबास गरििहकेो व्यक्क्त

• ओता सहिमा अध्ययन गरििहकेो व्यक्क्त

• ओता सहिमा काम गरििहकेो व्यक्क्त

◆  बोल्े समय, प्रवत व्यक्क्त 3 देखख 5 भमनेट जवत 
िहकेो छौ।

जापानी िार्ा अध्ययन गनु्णहुने विदेशी नागरिकहरू! के तपाईं जापानी िार्ामा आफ्ो िािना व्यक्त गन्ण चाहनहुुन्छौ?

◆  उदाहिर्को लावग वनम्न विर्यहरूमा बोल् सवकन्छौ।
•  जापान अििा ओता सहिमा जीिनयापन गदा्ण महससु गिेको कुिा

• जापानको मन पनने कुिा ि मन नपनने कुिा

• जापान ि मातकृिपूभमको भिन्नता

• जापानमा आएि गन्ण चाहने कुिा

•  जापानमा िोगेका समस्याहरू (जापानी नागरिकहरूले सहयोग 

गरिवदए हुन्थो जस्तो लागेको कुिा)  आवद

वनःशलु्क (यातायात खच्ण 
आफैले बेहोनु्ण पननेछौ)

2022 साल अक्टोबि 30 तारिख (आइतबाि) 
अपिाह्न

15 जना 
जवत

ओता अन्तिा्णष्ष्टरिय आदानप्रदान केन्द्र

शलु्क

कवहले

कवत जना

कहाँ

अन्तिा्णष्ष्टरिय सहि ओता सघं
☎ 03-6410-7981　FAX 03-6410-7982
E-mail mail@ota-goca.or.jp

सम्पक्ण

आिेदर् खुला

आिेदर् खुला



【ओ्ता सहि शान्न््त सहि घोषणा स्ािक कायवाक्रम 
"शान्न््त स्ािक समािोह"】

तपाईंहरू दुई जनाले घिजग्गा कम्पनीको स्ानबाट 

विदेशी नागरिकहरूलाई सहयोग गरििहनिुएको 

िहछेौ ह!ै पपूिै अन्तिा्णता्ण यहाँ िाखखएको छौ। 

नछुौटाईकन पढ्नहुोस!्

ओता सहिले 1984 साल अगस्ट 15 तारिखमा विश्वमा स्ायी शाष्न्त ि मानि 

जावतको अनन्त समकृभधिको कामना गिी शाष्न्त सहि घोर्र्ा गिेको भियो। यसको 

सम््झनाका सािसािै एकअका्णसँग शाष्न्तको महत्तिको बाचा गिी, यिुा पसु्तामा 

हस्तान्तिर् हुने सहिबासीहरू बीच एकताको िािना उत्पन्न गिाउने स्ानको 

रूपमा 1987 सालदेखख "हानाबी (आतसबाजी) उत्सि" को आयोजना 

िइिहकेो छौ। आभ ्किक िर््ण 2022 सालमा सकं्रामक िोग नोिल कोिोनािाइिस 

फैछलनबाट िोक्को लावग, "हानाबी (आतसबाजी) उत्सि" िद्द गिी, कुभमन 

प्लाजामा "शाष्न्त मिािक समािोह" को आयोजना गरिनेछौ।

•  ओपवनङ: िादाइको (जापानी िरि म) को प्रस्तवुत
•  आयोजक ि अवतभिको अभििादन
•  ओता सहि शाष्न्त सहि घोर्र्ा िाचन
•  सामपूवहक गान ओता सहि शाष्न्त सहि घोर्र्ा मिािक गीत 
"शाष्न्त िनेको के हो?"

•  प्रस्तवुत ि कलाकाि तोवकएको छैौन

वबना दश्णक आयोजना गरिने योजना छौ। अभघल्लो पटक 
जसिी लाइि स्स्टरि भमङ गरिनेछौ।

2022 साल अगस्ट 15 तारिख (सोमबाि) 2:00 pm प्रािम्भ (योजना)

ससं्ककृ वत प्रिधि्णन शाखा

☎ 03-5744-1226　　FAX 03-5744-1539　　E-mail bunka@city.ota.tokyo.jp

वनःशलु्क

कवहले

सम्पक्ण

शलु्क

िाग 1 िाग 2【समािोह】 【स्टेज प्रस््तुव्तहरू】

हामीले अन्तिा्णता्ण वदनहुुने विदेशी नागरिकहरू खोछजिहकेा छौौं!

विस्तकृत जानकािीको लावग यहाँ हनेु्णहोस।्

प्रकाशन    ओता अन्तिा्णष्ष्टरिय शहि, बहुसांस्ककृ वतक सहजीिन प्रिधि्णन शाखा
〒144-0052 ओता सहि कामाता 4-16-8 2F ओता अन्तिा्णष्ष्टरिय आदानप्रदान केन्द्र (Minto Ota)    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323
हामीले यो जानकािीपत्र िर््णमा 8 पटक 6 िार्ाहरू (सछजलो जापानी, अंग्ेजी, भचवनयाँ, नेपाली, टगालोग ि भियतनाभमज) मा प्रकाशन गरििहकेा छौौं। 
यो जानकािीपत्र पसु्तकालय, बाल ििन, विशेर् उपशाखा जस्ता सहिका सवुिधाहरू ि JR खामाता, ओमोिी, केइक्ु खामाता जस्ता सहि भित्रका 
प्रमखु स्टेसनहरूमा वितिर् गरिन्छौ।


