
२०२२ साल जुन र जुलाई महिनाको अंक 【मे महिनाको अन्तमा प्रकाशन】                                          （ネパール語版）   

खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रि य केन्द्र 

                                             

 

 

 

जापानिज, अंगे्रजी, चिचियााँ, कोरियि या उत्ति कोरियि, से्पचिश, पोर्तुगाली, र्ागालोग, 

चियर्िामी, थाई, इन्डोिेचियाली, िेपाली ि िचजलो जापाचिज 

संघको  होम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा हेनुाहोस् । 

खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रि य संघ २-२ ष्ट्कजुकी ष्ट्िओन्च्यो, नाकाहार्ा वडा, खावासाकी , खानािावा प्रान्त, २११-००३३,जापान 

फोन नं:044-435-7000  फ्याक्स नं:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp 

*************************************************************************************************** 

निदेशीहरुको लानि "ििरपानलका द्वारा व्यिस्थापि िररएको 

घरको आिेदि फाराम" भिे तररका निकाउिे कार्यक्रम 
 

नगरपाहिका द्वारा व्यवस्थापन गररएको घरको आवेदन हदन चािने तर फाराम भने तररका थािा  

नभएकािरुिाई आवेदन फाराम भनाा हिकाइन्छ। िाथै त्यष्ट्ह बेला फाराम बुझाउन पनि मद्दत गररनेछ।  

(फाराम भदाा अंगे्रजी, चाइहनज, कोररयन, उत्तर-कोररयन, पोतुागािी, से्पहनश, तागािोग, थाई, नेपािी, हभएतनाम र 

इन्डोनेहशयन भाषामा अनुवाद गरेर तपाईिरुको िियोग गने व्यवस्था पहन छ।) ） 
 

चमचर् ि िमय：जुन ११ ताररख (शहनबार) हबिान १०:०० बाट १२:००           

स्थाि：खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रि य केन्द्र, दोस्रो तल्लाको िंस्थागत कायेक्रम गने कोठा 

िहभािी िंख्या：िगभग २० जना                       

आिेदि नदिे म्याद：जुन ८ तारर्ख (बुधबार) ४ :३० िम्ममा फोन गनुािोि् अथवा केन्द्रमा आउनुिोि्।  

आिेदकको योग्यर्ा：(१) २० वषा अथवा िो भन्दा बढी उमेर भएको व्यक्ति (वयस्क) 

(२) १ बषा अथवा िोभन्दा बढी िम्बक्तित शिरमा बिेको अथवा काम गरेको व्यक्ति 

(३) हनहित माहिक आम्दानी भन्दा बढी नभएको व्यक्ति 

(४) बसे्न घरको िमस्या भएको व्यक्ति  
*************************************************************************************************** 

२०२२ िाल इन्टरिेििल फेस्तिबल इि खािािाकी (िद्द) 

(२०२२ को खािािकी अन्तरायनरि र् महोत्सि) 
 

अष्ट्प्रल र मे महिनाको अंकमा "यो वर्ा ३ वर्ा पष्ट्ि अहग्रम बुहकंग गरेर ििभागी हुने ताररकबाट आयोजना गने भएका 

छ "ं भनेर् प्रकाष्ट्ित िरे्का ष्ट्िय ।ं त्यिपहछ ष्ट्वष्ट्भन्न कुरािरुिाई ध्यानमा राखी छिफि गररयो र् यस वर्ा पष्ट्न कोर्ोना 

भाइर्सको संक्रमण फैष्ट्लन नष्ट्िन जुलाई ३ तारर्खका लाष्ट्ि तय भएको अन्तर्ााष्ट्रि य महोत्सव र्द्द भएको जानकारी 

गदाछ ।ं 

*************************************************************************************************** 

यतके्रिी शिणाथीहरुको बारेमा पिामशु 
खावासाकी िहर्को बहुसांसृ्कष्ट्तक पर्ामिा वन-स्टप केन्द्र 

 

निषर्ििु : युके्रनी शरणाथीिरुिाई स्वीकृहत हदने िाथै जीवनयापन िम्बक्तित परामशा आहद 

िाषाहरु：युके्रनी भाषाको िाहग अनुवाद गने मेहिनको व्यवस्था गररएको छ।   (प्रत्यक्ष परामशा) 

बाि ि िमय：िोमबार देक्तख शहनबार (हबिान ९:०० बाट ५:००) 

स्थाि ि र्रिका：प्रत्यक्ष केन्द्रमा आएर अथवा फोन माफा त (044-455-8811)  

ईमेि माफा त  (soudan39@kian.or.jp) 

अनिाइन  (अहग्रम बुहकंग गनुा पने)  हनवेदन फाराम (http:://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml) 
 

※यि बािेक पष्ट्न प्रते्यक हदन ११ भार्ाहरुको पर्ामिा सेवा उपिब्ध छ। 

चि:शतल्क, तर 

अनिम बूनकङ्ग आिश्यक! 

अनिाइन  आवेदन पेज 

परामशयको लानि  

िम्पकय  ििुयहोि् 

 

mailto:kiankawasaki@kian.or.jp


िोमपेजबाट बुहकङ्ग गनुािोि्। 

 

पतस्तकालय तथा पत्रपनत्रका कोठामा भएको 

चिदेशी िाषाका चित्रकथा  पुस्तिकाहरुको परििय 
 

 

खावािाकी अन्तरााहरि य केन्द्रको दोश्रो तल्लाको पुस्तकालय तथा पत्रपहत्रका 

कोठामा लिभि ३० वटा भार्ाका ष्ट्ित्रकिा पुक्तिकाहरु राक्तखएको छ। 

जापाहनज र् हविेिी भार्ा दुबैमा लेखखएका ष्ट्ित्रकिा तिा एक-अको संि 

तुलना ििै पढ्न सष्ट्कने म हिक र अनुवाहदत ष्ट्ित्रकिा पुक्तिकाहरु, CD 

अथवा DVD पष्ट्न भएको ष्ट्ित्रकिा पुक्तिकाहरु आष्ट्ि राक्तखएको छ। 

आफ्नो बच्चाहरु िँगै पढ्ने, जापाहनज भाषा हिक्नको िाहग प्रयोग गरेर िेने 

गदाा किो िोिा। 
*************************************************************************************************** 

" चिदेशीहरुको लाचग" काममा प्रयोग हुिे जापानिज िाषा 
काम गने ठाउँमा र्ाम्रोसँि कुर्ाकानी िना सक्षम बनाउने लक्ष्य हिएका छ ।ं 

 

अिचि : २०२२/७/९ (शहनबार) देक्तख २०२२/८/६ (शहनबार) (हरे्क हप्ताको बुधबार र् िष्ट्नबार्) 

िमय : िाँझ ६:३० बाट ८:३० (बुधबार) र हबिान १०:०० बाट १२:०० (शहनबार) 

स्थाि : खावासाकी अन्तर्ाष्ट्रि य केन्द्र 

※जुिाई ९ र अगर ६ ताररखमा प्रत्यक्ष कक्षा हुने, तर अन्य कक्षािरु अनिाइनमा (Zoom) हुनेछ।   

िहभािी िंख्या : िगभग १० जना (गोिा प्रथाबाट छाहनने) 

लागे्न िकम : ४,९५० येन (९ पटक) ※ पाठ्यक्रमको िुल्क िुटै्ट लागे्नि। 

आिेदि नदिे अिचि : मे २३ ताररख देक्तख जुन १९ ताररख िम्म 

िहिागीको योग्यर्ा： 

(१) खावािकीमा अहििे काम िरर्र्हेको अिवा पहििा काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति 

(२) जापाहनज भाषाको स्तर् JLPT को N3 बराबर अथवा सो भन्दा माहथको व्यखि  

*************************************************************************************************** 

केहि प्रश्न भएमा अथवा तपाइिाई केहि िमस्या परेमा िामीिाई िम्पका  गनुािोिा। (हन:शुल्क) 

ZOOM प्रर्ोि िरेर अिलाइि परामशय नलि िकु्नहुन्छ！ 

＊परामशा िेवाको िमय : हबिान ९ बजे बाट िाँझ ५ बजे िम्म (हदउँिो खाजा खाने िमयमा पहन िेवा उपिब्ध छ।) 

＊ परामशा िेवाको प्रत्यक्ष फोन नं. : ０４４-４５５-８８１１ 

िम्बक्तित भाषाको अनुवादक/िल्लािकार नभएको बारिरुमा पहन फोन माफा त परामशाको व्यवस्था छ। 

भाषा बार भाषा बार 

अंगे्रजी िोमबार देक्तख शहनबार हचहनयाँ िोमबार देक्तख शहनबार 

पोतुागािी मंगिबार र शुक्रबार से्पहनश मंगिबार र बुधबार 

कोररयािी/उत्तर 

कोररयािी 

मंगिबार र हबिीबार तागािोग मंगिबार र बुधबार 

हभयतनामी मंगिबार र शुक्रबार थाई िोमबार र मंगिबार 

इन्डोनेहियािी मंगिबार र बुधबार नेपािी मंगिबार र शहनबार 
 

＊प्रशािनिक अनिकृतद्वारा नि:शुल्क परामशय िेिा  
(परामशा िेवा जापाहनज भाषामा मात्र उपिब्ध भएतापहन अन्य भाषामा अनुवाद गराई हिने व्यवस्थाको बुहकंग पहन गना िहकने, तर िशुल्क) 

नमनत र िमर्：  २०२२ िाि जुन १९ (आइतबार) , जुलाई १७ (आइतबार)      हदउँिो २ बजे बाट ४ बजे िम्म 

स्थाि： खावािाकी अन्तरााहरि य केन्द्र दोस्रो तल्ला, िंघको बैठक कोठा 

Harry the Dirty Dog The Three Billy Goats Gruff 

(अंगे्रजी र जापाहनज भाषाको CD पष्ट्न भएको) 

付 

अनिाइन आवेदन पेज 

अनिाइन परामशाको िाहग 

आवेदन हदने पेज 

खावािाकी अन्तरााहरि य 

केन्द्रको पेज 


