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नेपाली
िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

2023 साल जनवरी 28 ताररख (शनन)

समय: 1:00 pm~3:00 pm

ओता अन्तराराष््ट्ररिय आदानप्रदान केन्द्र (Minto Ota)

ओता सहर कामाता 4-16-8 2F

(सामान्य सम््ममललत ससं्ा) अन्तराराष््ट्ररिय सहर ओता सघं

☎ 03-6410-7981　FAX 03-6410-7982
E-mail mail@ota-goca.or.jp

ननःशलु्क

【�प्राथमिक विद्रालयिरा भर्राना गर््नना अघिको अमभि्नखीकरण】

©Ota City

िसन््तको लरावग ्तयरारी गर्ना स्नरु गर््ननाहोस्।बरालबराघलकराहरूलराई 
विद्रालयिरा भर्राना गर्ने 

्तयरारी

तपाईंलाई जापानको प्राथममक नवद्ालयका कुराहरू थाहा छ? GOCA ले नवदेशी नागररक (रा्ट्ररि ) सँग स्म्बन्ध भएका 
अमभभावकहरूको लानग "प्राथममक नवद्ालयमा भनारा गनुरा अमघको अमभमखुीकरण" को आयोजना गननेछ। नवस्ततृत 
जानकारीको लानग HP गई ननश्चय गनुराहोस।्

उक्त नदन प्राथममक नवद्ालयमा आवश्यक अध्ययन सामग्ी, कायराक्रम आनद्बारे जानकारी प्रदान गरी अनभुवी 
अमभभावकहरूले आफ्ो अनभुव सनुाउने र आदानप्रदानको कायराक्रमको पनन योजना गररएको छ।

दायरामा पनने व्यक्क्तहरू: 6 वर्रा पूरा भएका ्बच््चाहरू अथवा 4 वर्रादेखख 5 वर्राका उमेरका 
्बाल्बाललका भएका नवदेशी रा्ट्ररि सँग स्म्बन्ध भएका अमभभावकहरू
*दोभासे सेवा उपलब्ध छ। (अंग्ेजी भार्ा, म्चननयाँ भार्ा आनद)
* लशश ुस्याहार सेवा उपलब्ध छ (अनग्म रूपमा नाम लेखाउनपुननेछ)। पनहले नाम लेखाउने  
5 जना जनत (18 मनहना~प्राथममक नवद्ालयमा भनारा हुने ्बाल्बाललका)

कनहले कनत जना कहाँरकम आवेदन नदने तररका आवेदन नदने ठाउँ स्मपकरा



【�विदेशी अमभभरािकहरूको लरावग जरापरार्ी भराषरा कोसना  
"विद्रालयको वप्न््ट (सूचर्रापत्र) पढौौं"】

【"र्घ ्ससङ केयरको जरापरार्ी भराषरा" कोसना】

आवेदन फाराम:
https://forms.gle/cHJNMZ4SLddybp3N6
अथवा स्मपकरा  स्ानमा इमेल, TEL, FAX अननवायरा रूपमा 
जनवरी 31 ताररख (मंगल) स्मममा  
आइपगु्पुननेछ।

आवेदन फाराम:
अथवा स्मपकरा  स्ानमा इमेल, TEL, FAX अननवायरा 
रूपमा जनवरी 31 ताररख (मंगल) स्मममा 
आइपगु्पुननेछ।

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

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

2023 साल फेब्अुरी 15 ताररख, 22 ताररख, मा्चरा 1 
ताररख, 8 ताररख, 15 ताररख (्बधु्बार)
6:00 pm~8:00 pm

2023 साल जनवरी 29 ताररख (आइत)~मा्चरा 19 ताररख (आइत)
हरेक हप्ता आइत्बार 1:30 pm~4:30 pm *योजना

ननःशलु्क

ओता अन्तराराष््ट्ररिय आदानप्रदान केन्द्र (Minto Ota)
ओता सहर कामाता 4-16-8 2F

ओता अन्तराराष््ट्ररिय आदानप्रदान केन्द्र (Minto Ota)  
ओता सहर कामाता 4-16-8 2F

20 जना
*ओता सहरमा ्बसो्बास, काम र अध्ययन गरररहकेा व्यक्क्तहरू
*16 वर्रा वा सोभन्दा ्बढी उमेरका व्यक्क्तहरू
* सलजला शब्दहरू प्रयोग गरी जापानी भार्ामा कुराकानी गनरा सके् 
व्यक्क्तहरू, नहरागाना, काताकाना र सलजला कान्जीहरू प्रयोग गरी 
लेखखएका वाक्यहरू पढ्न सके् व्यक्क्तहरू

लशश ुस्याहार सेवा उपलब्ध छ। पनहले नाम लेखाउने 3 जना। 1 
वर्रा~प्राथममक नवद्ालयमा भनारा हुन ुअमघका ्बच््चाहरू दायरामा 
पदराछन।्
अनग्म रूपमा आवेदन नदनपुननेछ।

ननःशलु्क पनहले नाम लेखाउने 15 जना

नल ्ससङ केयरको काम्बारे जान्न ्चाहने व्यक्क्त र 

नल ्ससङ केयरको काम सरुु गरेको व्यक्क्तले ढुक्क 

भएर काम गनरा सके् गरी "नल ्ससङ केयरको जापानी 

भार्ा" को कोसरा सञ््चालन गररनेछ। नल ्ससङ केयरको 

काममा प्रयोग गररने जापानी भार्ा, क्मयूननकेसन 

(सीप) आनद अध्ययन गनरा सनकनेछ। पनहलो प्रक 

अध्ययन गनने व्यक्क्त र नल ्ससङ केयरको काम्बारे 

त्यनत धरैे कुराहरू थाहा नभएका व्यक्क्तहरू पनन 

सहभागी हुन सके्छन।् तपाईं पनन सँगै अध्ययन 

गरेर हनेरा ्चाहनहुुन्छ? नवस्ततृत जानकारीको लानग 

HP हनेुराहोस।्

के तपाईंलाई नवद्ालय्बा्र पठाइएको नप्रन््र (सू्चनापत्र) पढ्न 

नसकेर समस्या परररहकेो छ? नप्रन््र (सू्चनापत्र) पढ्ने तररका, 

महत्तवपूणरा ठाउँ भे्राउने तररका र नप्रन््र (सू्चनापत्र) मा धरैे 

प्रयोग गररने शब्दहरू लसकाइन्छ। दायरामा पनने व्यक्क्तहरू: 

प्राथममक तथा ननम्न माध्यममक नवद्ालयमा अध्ययन गनने ्बच््चा 

भएका नवदेशी अमभभावकहरू

आम ्सथक वर्रा 2023 सालमा प्राथममक नवद्ालयमा भनारा हुने 

योजना भएका ्बाल्बाललकाहरू भएका नवदेशी अमभभावकहरू

नहरागाना र काताकाना पढ्न सके् व्यक्क्तहरू।

कक्ा कोठा अथवा अनलाइन (Zoom) मध्ये कुनै एउ्रा ्चयन 

गरी क्लास ललन सनकन्छ!

©Ota City

बरालबराघलकराहरूको 
विद्रालय ्तयरारी

रोजगरारीको 
्तयरारी

घशश्न स्यराहरार सेिरा



【�वर्िरासी कर भ्नक््तरार्ीबरारे】

【्तेह््रौ ौँ ग्नरुत्ो 5 ्टोल समिव्त! मिर्ेिराची क्न इज र् यराली】

्चरण 4 को नवशेर् सहर ननवासी कर तथा लजल्ला ननवासी 

कर (ननवासी कर) को भकु्तानी ्मयाद जनवरी 31 ताररख हो। 

नन्बससीकन भकु्तानी गनुराहुन अनरुोध गदराछौं। कर भकु्तानी 

स्म्बन्धी परामशराको लानग ओता सहरको होमपेजमा हनेुराहोस।्

यो ममनेमा्ची इलाकाको 5 ्रोल सममनतको प्रत्येक स्पो्र न िहडेर वा 

साइकलमा पररक्रमा गरी, ती स्पो्रहरूमा राखखएका कुइज र नकवडरा 

प्रश्नहरूको जवाफ न िददै जाने कुइज याराली हो। स्बै कुइज प्रश्नहरूको 

जवाफ नदएका व्यक्क्तहरूलाई ममनेमा्ची नवशेर् उपशाखा कायारालयमा 

परुस्कार प्रदान गररनेछ। कुइजको जवाफ न िददा प्रयोग गनने प्चारा 

(ललफले्र) उपशाखा कायारालय र ्रोल सममनत, उपशाखा कायारालयको 

HP आनदमा नवतरण भइरहकेो छ। नछु्राईकन भाग ललनहुोस!्

ओ्तरा सहरको 
प्शरासवर्क 
जरार्करारी

कर भकु्तानी शाखा

☎ 03-5744-1205
FAX 03-5744-1517

2023 साल फेब्अुरी 13 ताररख (सोम)~19 ताररख (आइत)

ममनेमा्ची इलाकाको 5 ्रोल सममनतको प्रत्येक स्पो्र तथा 
ममनेमा्ची नवशेर् उपशाखा कायारालय (ओता सहर देन-
एन च्योफु होनच्यो 7-1)

❶ हाइडरि ेन्न्जया (आलजसाइ)
❷ आल्ुबखडाको फूल (उमे)
❸  पैयूँको फूल (साकुरा)

❶ ओ-च्यान ❷ हाने-प्योन ❸ काओन-च्यान

ओ्तरा सहरको फूलको र्राि के हो? ्तल िध्येको एक ओ्तरा सहरको चररािरा आधरारर्त 
चररत्र (क्रारेक््टर) हो। क्न र् होलरा ्त?

सही जिराफको लरावग यहरँा

ननःशलु्क

अनग्म रूपमा आवेदन नदन ुपददैन।

ममनेमा्ची नवशेर् उपशाखा कायारालय
☎ 03-3722-3111　FAX 03-3721-1493
E-mail minemati@city.ota.tokyo.jp

Q1 Q2

ओ्तरा सहर क्न इज (ओ्तरा सहरको बरारेिरा अझै थराहरा पराऔ!ं)
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कनहले कनत जना कहाँरकम आवेदन नदने तररका आवेदन नदने ठाउँ स्मपकरा



2023 साल मा्चरा 12 ताररख (आइत) 2:00 pm~4:00 pm

दुईले भाग गनरा सनकने मनहना (फेब्अुरी, अनप्रल, जनु, अगस््र, 
अक््रो्बर र नडसे्म्बर) को ्चौथो शनन्बार 11:00 am~

ओमोरी ममनामी पसु्तकालय (ओता सहर ओमोरी ममनामी 
1-17-7)
■ जाने तररका
केइक्यु ्बस "माए-नो-उरा" ्बस स््रपमा ओल ्सलएपलछ तरुुन्तै 
आउँछ (मोररगासाकी जाने)

इकेगामी पसु्तकालय
ओता सहर इकेगामी 6-3-10 एतोमो इकेगामी 4F
■ जाने तररका
तोक्यु इकेगामी लाइन इकेगामी स््ेरसनसँग जोनडएको 
व्यापाररक भवन "एतोमो इकेगामी" 4F

ओमोरी ममनामी पसु्तकालय
☎ 03-3744-8411　FAX 03-3744-8421

इकेगामी पसु्तकालय
☎ 03-3752-3341　FAX 03-3752-9749

ननःशलु्क

ननःशलु्क

①नाम　②माततृभूमम　③स्मपकरा  स्ान पसु्तकालयमा आई अथवा 
FAX वा फोन माफरा त

15 जना (अनग्म रूपमा नाम लेखाउनपुननेछ) 
जापानी भार्ामा रुम्च भएको व्यक्क्त भए जो पनन

5 समूह  
(हरेक प्रक)

अनग्म रूपमा नाम लेखाउनपुननेछ 
(फोनद्ारा अथवा पसु्तकालय आई नाम लेखाउनहुोस)्

【"सघजलो जरापरार्ी भराषराको ्तरादोक्न " िकना सप】

【�अंग्जेी मचत्र वक्तराब कथरा कथर् 
करायनाक्रि】

यो नवदेशी नागररकहरूलाई "सलजलो जापानी भार्ा" मा लेखखएका नकता्बहरू 

प्रयोग गरी जापानी भार्ाको नकता्ब पढ्न लगाइने वकरा सप हो र यो वकरा सपमा 

प्रयोग गररने नकता्बहरू जापानी नागररकहरूले ्बोल्े जापानी भार्ा र जापानी 

भार्ामा लेखखएको उपन्यास जस्ता नकता्बहरू भन्दा फरक हुन्छन।् नकता्बको स्तर 

पनन प्राथममक स्तरदेखख उच््च स्तरस्मम नवभाजन गररएको छ र तपाईंले आफ्ो 

स्तरसँग ममल्े नकता्ब सरासर पढ्न सकु्हुन्छ। पसु्तकको सामग्ी पनन जापानी 

लोककथादेखख सानहत्यस्मम व्यापक छ र जापानको ्चलन, ससं्कतृ नत आनद पनन 

एकैसाथ रमाइलोसँग जान्न सनकन्छ।

कथा कथन स्वयं सेवक समूह “लनुपन्स ्(Lupines)” द्ारा 

अंग्ेजीमा म्चत्र नकता्ब पढेर सनुाउने, तेआसो्बी (हातले 

नवमभन्न इसारा गरेर खले्े), गीत गाउने आनद पनन गररन्छ। 

हामी म्चत्र नकता्बको माध्यम्बा्र ्बाल्बाललकालाई 

अंग्ेजी भार्ासँग पररम्चत गराई, शान्त र समतृद्ध तररकामा 

्बाल्बाललका हुकरा ने वातावरण प्रदान गदराछौं।

प्रकाशन    ओता अन्तराराष््ट्ररिय शहर, ्बहुसांस्कतृ नतक सहजीवन प्रवद्धरान शाखा
〒144-0052 ओता सहर कामाता 4-16-8 2F ओता अन्तराराष््ट्ररिय आदानप्रदान केन्द्र (Minto Ota)    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323
हामीले यो जानकारीपत्र वर्रामा 8 प्रक 6 भार्ाहरू (सलजलो जापानी, अंग्ेजी, म्चननयाँ, नेपाली, ्रगालोग र मभयतनाममज) मा प्रकाशन गरररहकेा छौं। 
यो जानकारीपत्र पसु्तकालय, ्बाल भवन, नवशेर् उपशाखा जस्ता सहरका सनुवधाहरू र JR खामाता, ओमोरी, केइक्यु खामाता जस्ता सहर मभत्रका 
प्रमखु स््ेरसनहरूमा नवतरण गररन्छ।


