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नेपाली
िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

【"OTA फुरेआइ फेस््तता 2022" को आयोजनता गर िरदैछ!】

2022 साल नोभेम््बर 5 ताररख (शनन्बार) र 6 ताररख 
(आइत्बार)
दु्बै निन 10: 00 am~4:00 pm   वर्ाषा भए तापनन आयोजना 
गररनेछ।
पानीको क्ते्र (्बोटरेस हइेवाजजमा   ओता सहर हइेवाजजमा 1-1-1)
सूयषाको क्ते्र (हइेवाजजमा पाकषा    ओता सहर हइेवाजजमा 4-2-2)
प्रवेश शलु्क: ननःशलु्क

ससं्ककृ नत प्रवर्दषान शाखा   ससं्ककृ नत प्रवर्दषान कमषाचारी
☎ 03-5744-1226 FAX 03-5744-1539
E-mail bunka@city.ota.tokyo.jp

यो सतालको ओ्तता सहरको सबैभन्दता ठूलो इभेन््ट "OTA फुरेआइ फेस््तता" को 
आयोजनता गर िरदैछ।
● पतानीको क्ेत्र (बो्टरेस हइेवताजजमता)
यो ओता सहरको प्रनतननधित्व गनने रेस्टुरेन्टहरू र प्रत्ेक क्ते्रको लोकनप्रय उत्पािनहरू न्बक्री गररने क्ते्र हो।

● सूय्यको क्ेत्र (हइेवताजजमता पताक्य )
यो िमकलको प्रिशषानी, धमनी ट्र ेन जस्ता ्बच्चालाई रमाइलो लाग्े क्ते्र हो।

यो साल साइज सानो ्बनाई आयोजना गररनेछ। नोभल कोरोना भाइरस सकं्मण फैलावटको ननयन्त्रण तथा रोकथामका 
उपायहरूको रूपमा स्टेज इभेन्ट र मान्छेहरूको भीड हुने आकर्षाणहरू रद्द गररनेछ। यसलाई स्बैले ्बझुी, सहयोग गनुषाहुन 
अनरुोि गिषाछौं।

कनहले कनत जना कहाँरकम आवेिन निने तररका आवेिन निने ठाउँ सम्पकषा



【नोभल कोरोनताको भ्यताक््ससनबतारे】

【बहुसतंास्ककृ त्तक सहजीवनको वतास््ततवक अवस्ता सववेक्णमता सहयोग गनु्यहोस】्

【�जििु स्यताहतार सेवता सल्लताहकतारसँग कताउन््टर परतामि्य 
र फोन परतामि्य】

【तनवतासी कर भु्स्ततानीबतारे】

ओता सहर नोभल कोरोनाको भ्याक््ससन कल सेन्टर
☎ 03-6629-6342
(सोम्बार~शनन्बार 8:30 am~5:15 pm   *आइत्बार र न्बिाको निन 
्बाहके)
ओता सहर कोरोना भ्याक््ससन ्बहुभार्ी िोभासे सेवा (नाम लेखाउन मद्दत 
गररनेछ।)
☎ 03-6436-4731
(सोम्बार~शनन्बार   8:30 am~5:15 pm   *आइत्बार र न्बिाको निन 
्बाहके)

अ्सटो्बर 12 ताररख (्बिु्बार)~अ्सटो्बर 
31 ताररख (सोम्बार)

सोम्बार~शकु््बार (सावषाजननक न्बिाको 

निन ्बाहके)

परामशषा समय 8:30 am~4:00 pm

अन्तराषाष््टट्रय सहर, ्बहुसांस्ककृ नतक सहजीवन 
प्रवर्दषान शाखा
☎ 03-5744-1227
FAX 03-5744-1323
E-mail t-kokusai@city.ota.tokyo.jp

ओता सहर कायाषालय मखु्य भवन 3F  

जशश ुस्याहार सेवा शाखा

काउन्टर परामशषाको खण्डमा, आवेिन 

निने ठाउँमा फोन गरी धमनत र समय 

तोकेर नाम लेखाउनहुोस।्

जशश ुस्याहार सेवा शाखा   जशश ुस्याहार सेवा 
प्रयोग सहायक कमषाचारी
जशश ुस्याहार सेवा सल्लाहकार
ओता सहर कायाषालय मखु्य भवन 3F
☎ 03-5744-1617
FAX 03-5744-1715

कर भ्ुसतानी शाखा

☎ 03-5744-1205
FAX 03-5744-1517 

ओता सहरमा नोभल कोरोनाको भ्याक््ससन लगाउने 

कायषा भइरहकेो छ। नवस्तकृत जानकारीको लानग "आवेिन 

निने ठाउँ (सम्पकषा  स्ान)" मा सम्पकषा  गरी सोिपछु 

गनुषाहोस।् भ्याक््ससन लगाउने सम््बन्ी नयाँ जानकारीको 

लानग ओता सहरको होमपेजमा गई ननश्चय 

गनुषाहोस।्

यो सम्पूणषा सहरवासीहरूको नवचारलाई ्बहुसांस्ककृ नतक सहजीवन नीनतहरूमा 

प्रनतन्बम्म््बत गनषाको लानग गररने सवनेक्ण हो। र् याण्डम स्याम्पजलङ नवधिद्ारा 

चयन गररएको 18 वर्षा वा सोभन्िा माधथका 4,500 जना व्यक््सतहरूलाई यो 

सवनेक्ण पत्र पठाइनेछ। सहर्बाट सवनेक्ण पत्र प्राप्त गनुषाहुने 

व्यक््सतहरूले नछुटाईकन नफताषा पठाउने खाममा हालेर हुलाक 

माफषा त अथवा WEB मा जवाफ निनहुुन अनरुोि गिषाछौं। 

हामीलाई तपाईंहरू स्बैको नवचार सनुाउनहुोस!्

जशश ुस्याहार सनुविाहरूको जानकारी प्रिान गररनकुा साथै ्बच्चा हुकाषाउने कुराहरू 

सम््बन्ी परामशषा निइन्छ। नसषारी स्कूलमा भनाषा गनने नवचार गरररहनभुएका व्यक््सतहरू 

मध्ये नवधभन्न प्रकारका जशश ुस्याहार सनुविाहरूको प्रयोग िायरा उमेर, नवशेर्ताहरू, 

आवेिन नवधि आनि्बारे परामशषा आवश्यक व्यक््सतहरूले सम्पकषा  गनुषाहोस।्

〇  काउन्टर परामशषा…आवेिन निने ठाउँमा फोन गरी धमनत र समय तोकेर नाम 

लेखाउनहुोस।्

〇  फोन परामशषा…जशश ुस्याहार सेवा सल्लाहकारलाई फोन गनुषाहोस ्(नाम लेखाउन ु

पिदैन)

चरण 3 को नवशेर् सहर ननवासी कर तथा जजल्ला ननवासी कर (ननवासी कर) को भ्ुसतानी म्याि 

अ्सटो्बर 31 ताररख हो। म्यािसम्ममा भ्ुसतानी गनुषाहोस।् चरण 4 को भ्ुसतानी म्याि 2023 साल 

जनवरी 31 ताररख रहकेो छ। नन्बससीकन भ्ुसतानी गनुषाहुन अनरुोि गिषाछौं। कर भ्ुसतानी सम््बन्ी 

परामशषाको लानग ओता सहरको होमपेजमा हनेुषाहोस।्



【�तवदेिी बतालबताजलकताहरूलताई ओ्तता सहरद्तारता सञ््चताजल्त प्ताथममक ्तथता तनम्न 
मताध्यममक तवद्तालयमता भनता्यको आवेदन】

【तवदेिी अमभभतावकहरूको लतातग प्ताथममक स्कूल गताइड】

म्याि 2022 साल अ्सटो्बर 24 ताररख

अधभभावकले आवेिन निने ठाउँमा ्बसो्बास काडषा 
(रेजजडेन्स काडषा) अथवा नवशेर् स्ायी ्बसो्बासी (नपआर) 
प्रमाणपत्र जलएर गई आवश्यक प्रनक्या गनुषाहोस।्

शैजक्क माधमला शाखा, नवद्ालय भनाषा तथा मागषािशषान 
कमषाचारी
☎ 03-5744-1429
FAX 03-5744-1536

(सामान्य सम्म्मजलत ससं्ा) अन्तराषाष््टट्रय सहर ओता सघं
☎ 03-6410-7981　FAX 03-6410-7982　E-mail mail@ota-goca.or.jp

न्बझु्े कुरा भएमा, अन्तराषाष््टट्रय सहर ओता सघं ्बहुभार्ी परामशषा काउन्टरमा सम्पकषा  गरी सोिपछु गनुषाहोस।्

सम्पकषा  स्ान　☎ 03-6424-4924　ओता सहर कामाता 4-16-8 2F   ओता अन्तराषाष््टट्रय आिानप्रिान केन्द्र

शैजक्क माधमला शाखा, नवद्ालय भनाषा तथा मागषािशषान 
कमषाचारी (ननस्ेइ आरोमा स््कवायर 5F)

2023 साल अनप्रलमा ओता सहरद्ारा सञ्चाजलत प्राथधमक 
तथा ननम्न माध्यधमक नवद्ालयमा भनाषा गनषा चाहन े नविेशी 
्बाल्बाजलकाहरूको लानग, नवद्ालयमा भनाषाको आवेिन निनपुननेछ।
िायरामा पनने व्यक््सतहरूलाई अ्सटो्बरको पनहलो हप्ता नतर 
नवद्ालयमा भनाषाको जानकारी पठाउने योजना रहकेो छ।
(िायरामा पनने व्यक््सतहरू)
2016 साल अनप्रल 2 ताररख~2017 साल अनप्रल 1 ताररखमा 
जन्ेका ्बाल्बाजलकाहरू (प्राथधमक नवद्ालयमा भनाषा)
2010 साल अनप्रल 2 ताररख~2011 साल अनप्रल 1 ताररखमा 
जन्ेर ओता सहरको प्राथधमक नवद्ालय्बाट स्ातक गनने अपेक्ा 
गररएका ्बाल्बाजलकाहरू (ननम्न माध्यधमक नवद्ालयमा भनाषा)
*यसमा ननम्न माध्यधमक नवद्ालयको पनहलो ग्ेडमा भनाषा हुने 
उधचत उमेर अधघ जन् भई, तल्लो ग्ेडमा झरेर हाल ओता 
सहरद्ारा सञ्चाजलत प्राथधमक नवद्ालयको 6 ग्ेडमा अध्यनन 
गरररहकेा ्बाल्बाजलकाहरू पनन पछषान।्
*कुनै पररस्स्नतले गिाषा आवेिन म्याि न्बतेको खण्डमा, शैजक्क 
माधमला शाखाको नवद्ालय भनाषा तथा मागषािशषान कमषाचारीलाई 
सम्पकषा  गरी सोिपछु गनुषाहोस।्

"नविेशी अधभभावकहरूको लानग प्राथधमक स्कूल गाईड" भनेको नविेशी 

्ब्ुबाआमाहरूले ओता सहरको प्राथधमक नवद्ालय्बारे सजजलै ्बझु् सके् गरी 

व्याख्या गररएको पसु्स्तका हो। यसमा "प्राथधमक नवद्ालयको 1 वर्षा", "नवद्ालयको 

1 निन", "अधभभावकले गनने कुराहरू", "नवद्ालयमा भनाषा गनुषा अधघ तयारी गनने 

कुराहरू" आनि धचत्र सनहत लेखखएका छन।् "नवद्ालयमा प्रयोग गररने भार्ा" को 

पढ्ने तररका र अथषा पनन लेखखएको हुनाले यसलाई शब्िकोशको रूपमा पनन प्रयोग 

गनषा सनकन्छ। यसको सजजलो जापानी भार्ा, अंग्ेजी, धचननयाँ, टगालोग, नेपाली र 

धभयतनाधमज गरी 6 भार्ा ससं्करणहरू छन ्र यो GOCA को होमपेज्बाट ननःशलु्क 

डाउनलोड गनषा सनकन्छ।

तवद्तालय भनता्य 
सम्बन्ी जतानकतारी 
खैरो खताममता प्ताप््त 

हुनेछ।
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कनहले कनत जना कहाँरकम आवेिन निने तररका आवेिन निने ठाउँ सम्पकषा



प्रकाशन    ओता अन्तराषाष््टट्रय शहर, ्बहुसांस्ककृ नतक सहजीवन प्रवर्दषान शाखा
〒144-0052 ओता सहर कामाता 4-16-8 2F ओता अन्तराषाष््टट्रय आिानप्रिान केन्द्र (Minto Ota)    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323
हामीले यो जानकारीपत्र वर्षामा 8 पटक 6 भार्ाहरू (सजजलो जापानी, अंग्ेजी, धचननयाँ, नेपाली, टगालोग र धभयतनाधमज) मा प्रकाशन गरररहकेा छौं। 
यो जानकारीपत्र पसु्तकालय, ्बाल भवन, नवशेर् उपशाखा जस्ता सहरका सनुविाहरू र JR खामाता, ओमोरी, केइक्ु खामाता जस्ता सहर धभत्रका 
प्रमखु स्टेसनहरूमा नवतरण गररन्छ।

खेलकुदको िरद ्ऋ्तु

2022 साल नडसेम््बर 11 ताररख (आइत्बार)  
1:00 pm~4:00 pm

स्योवाजजमा ननच्योमे पाकषा  फुटसल ग्ाउन्ड, यवुा फुट्बल मैिान 
(योजना)
0 येन

अन्तराषाष््टट्रय सहर ओता सघं (GOCA) को होमपेज

(सामान्य सम्म्मजलत ससं्ा) अन्तराषाष््टट्रय सहर ओता सघं
〒144-0052　ओता सहर कामाता 4-16-8 2F
☎ 03-6410-7981　FAX 03-6410-7982
E-mail mail@ota-goca.or.jp

15 जना जनत

के तपाईं खलेकुिद्ारा अन्तराषाष््टट्रय आिानप्रिान गनषा चाहनहुुन्छ? ओता सहरमा ्बसो्बास गनने, काम गनने र अध्ययन गनने जापानी र नविेशी यवुाहरूको 

आिानप्रिानको लानग, "Ota स्पोट्षासमा अन्तराषाष््टट्रय आिानप्रिान" <फुटसल ⚽> को आयोजना गररनेछ। राष््टट्रयता र भार्ाको सीमालाई नाघेर 

खलेकुिद्ारा आिानप्रिान गरौं♪ फुटसल मन पनने व्यक््सत, पनहलो पटक खले्े व्यक््सत अनन राम्ोसँग खले् नआउने व्यक््सत, जसले पनन भाग जलन 

सके्छन!्

【"Ota स्पो््ट्यसमता अन््तरता्यष््ट्टरिय आदतानप्दतान" <फु्टसल>】


