
(१) बच्चा जन्मेप�छ गनुर्पन� प्रकृयाहरु  
(१) बच्चा जन्मेप�छ गनुर्पन� प्रकृयाहरु  

�शशुको जन्मपछ� �च�कत्सकबाट प्रमाणपत्र बनाइ १४ �दन �भत्रमा जन्मदतार् �नबेदन 
ग�रसक्नु पन�छ 
【दतार् गन� ठाउँ】
घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन (ओता शहर मुख्य �बिल्डङको प�हलो तल्ला) साखा 
कायार्लय (प१२)

(२) पास्पोटर्को �नबेदन 
�विस्त्रत जानकार�को ला�ग आफ्नो दतुाबासमा सम्पकर्  गनुर्होला 

(३)  बाबु र आमा दइुटै �वशषे स्थायी बसोबासी नभएको खण्डमा
बसोबास योग्यता, बसोबास अव�धको प्राप्त अनुम�त आवेदन
�शशुको जन्मेको ३० �दन�भत्र टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा आवेदन �दनुहोला।

※�वशषे स्थायी �नवासी �नवेदन 
【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन ☎03-5744-1187

यद� दबुै वा एक अ�भभावक �बशषे �नवासी भएमा , बच्चा जिन्मएको ६० �दन �भत्रमा 
घरेलू वा�सन्दा घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन �बशषे स्थाई �नवासीको ला�ग �नवेदन 
�दन सक्नु हुनेछ । ( �सट� हलको मुख्य भवनको प�हलो तल्ला )
आवश्यक कागजातहरु  :　जन्मदतार्,  अ�भभावक को रेिजडने्ट प्रमाणपत्र को १ प्रती वा 
�बशषे स्थाई रेिजडने्ट प्रमाण पत्र , बच्चा को रेिजडने्ट प्रमाण पत्रको १ प्रती र बच्चा को 
पास्पोटर् (नभएको खन्डमा पेश नगरे प�न हुन्छ ।   　　

(२) जन्म �रपो�टर्ङ फारम / घर  भ्रमण अनुरोध फारम
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनहरु (प११)    　
※आफु बसेको स्थानबाट �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनमा संपकर्  गनुर्होला । 

आमा र बच्चा प्याकेजमा भएको जन्म फारम प�न भन� जब गभर्वती भएको सुचना फारम 
भ�रन्छ र   �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनलाई तुरुन्त बुझाउनु होला  ।

गभर्वती भएमा १
(१) गभार्वस्ता जानकार� 

【सोधपुछ】स्वास्थ्य हेर�वचार व्यवस्थापन �ड�भजन　☎03-5744-1661
गवर्वती भए पछ� तल उल्ले�खत कुन ैनगरपाल�काका  �बभागलाई जानकार� �दनुहोस र 
आमा र �शशु हात े पुिस्तका प्राप्त गनुर्होस । 

【गवर्वती दतार् कहाँ गराउने】
�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)
स्वास्थ्य हेर�वचार व्यवस्थापन �ड�भजन ☎03-5744-1661 
�सट� साखा कायार्लयहरु (प१२)
आमा र �शशु स्वास्थ्य  यूगुइसु नेट (प�हलो तल्ला , �सट� कायार्लय）

(२) गवर्वती अन्तरवातार् ( कारुगामो प्रोजेक्ट )
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

गभार्वस्ताको जानकार� गराउने हरेक म�हलाहरु लाई सहयोग र जानकार� का ला�ग डाक्टर 
वा सुदेनी सँग अन्तरवातार् गन� मौका �दईनेछ । अन्तरवातार्मा सम्मे�लत भई  अिन्तम 
सम्म बस्ने म�हलालाई पुरस्कारको ब्यवस्ता गराइनेछ ।  
गभर्वती म�हलाका ला�ग स्वास्थ्य जाँच र दन्त प�र�ण      

(३) गभर्वती म�हलाको स्वास्थ्य जाँच र दन्त प�र�ण · नवजात �शशकुो श्रवण पर��ण 
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन ☎03-5744-1661

स्वास्थ्य हेर�वचार व्यवस्थापन �ड�भजन
सरल गभार्वस्ता र बच्चा जन्माँउनका ला�ग �नय�मत स्वास्थ्य जाँच र दन्त प�र�ण 
गराउनु होस।  
(१) �न:शुल्क स्वास्थ्य जाँच १४ पटक र १ पटक अल्ट्रा साउन्ड
(२) गवर्वती भएको बेलामा दाँत सिजलै �कराले खान सक्छ र दलुो पनर् सक्छ । 
    १ पटक �न:शुल्क दँत  प�र�ण गन� ब्यवस्था �मलाईएको छ ।  
(३) नवजात �शशुको श्रवण पर��ण: बच्चा जिन्मएप�छ कान पर��णको आं�शक खचर् 
बेहो�र�दनेछ।
※ १~३ को  चेकअप काडर् आमा र �शशु स्वास्थ्य प्याकेज �भत्र हुन्छ ।  

《महत्वपूणर् जानकार� 》
यद� तपा� जापान मा बच्चा जन्माउन चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त आँफुले रोजेको स्वास्थ्य 
संस्थामा समय �लनुहोस ।    

(४) मे�डकल केयरमा छुटको कायर्क्रम :
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

उच्च रक्तचाप , मधुमेह , मुटु रोग र रक्त अल्प�ाको समस्या दे�खएका गवर्वती 
म�हलालाई आ�थर्क साहायता उपलब्ध गराइनेछ । उक्त आ�थर्क सहयोग छुट को 
मापदण्ड अनुसार �दईनेछ जस्ले  आफैँले �बरामी भनार् गदार् र उपचार गदार् स्वास्थ्य 
बीमाले न�तन� आफैले �तनर् पन� रकममा प�न  छुट �दनेछ ।  

(५) तो�कएका बच्चा जनंमाउने केन्द्रमा छुट :
【सोधपुछ】सामािजक कल्याण �ड�भजन (प११)

गभर्वती म�हलाहरु लाई आ�थर्क समस्या परेको खणडमा ओता शहरले तोकेको स्वास्थ्य 
संस्थामा भनार् गन� ब्यवस्था छ । योगय्ताको थप जानकार�को ला�ग सामािजक कल्याण 
�ड�भजन  संपकर्  गनुर्होला ।
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(१) बच्चा जन्मेप�छ गनुर्पन� प्रकृयाहरु  
(१) बच्चा जन्मेप�छ गनुर्पन� प्रकृयाहरु  

�शशुको जन्मपछ� �च�कत्सकबाट प्रमाणपत्र बनाइ १४ �दन �भत्रमा जन्मदतार् �नबेदन 
ग�रसक्नु पन�छ 
【दतार् गन� ठाउँ】
घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन (ओता शहर मुख्य �बिल्डङको प�हलो तल्ला) साखा 
कायार्लय (प१२)

(२) पास्पोटर्को �नबेदन 
�विस्त्रत जानकार�को ला�ग आफ्नो दतुाबासमा सम्पकर्  गनुर्होला 

(३)  बाबु र आमा दइुटै �वशषे स्थायी बसोबासी नभएको खण्डमा
बसोबास योग्यता, बसोबास अव�धको प्राप्त अनुम�त आवेदन
�शशुको जन्मेको ३० �दन�भत्र टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा आवेदन �दनुहोला।

※�वशषे स्थायी �नवासी �नवेदन 
【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन ☎03-5744-1187

यद� दबुै वा एक अ�भभावक �बशषे �नवासी भएमा , बच्चा जिन्मएको ६० �दन �भत्रमा 
घरेलू वा�सन्दा घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन �बशषे स्थाई �नवासीको ला�ग �नवेदन 
�दन सक्नु हुनेछ । ( �सट� हलको मुख्य भवनको प�हलो तल्ला )
आवश्यक कागजातहरु  :　जन्मदतार्,  अ�भभावक को रेिजडने्ट प्रमाणपत्र को १ प्रती वा 
�बशषे स्थाई रेिजडने्ट प्रमाण पत्र , बच्चा को रेिजडने्ट प्रमाण पत्रको १ प्रती र बच्चा को 
पास्पोटर् (नभएको खन्डमा पेश नगरे प�न हुन्छ ।   　　

(२) जन्म �रपो�टर्ङ फारम / घर  भ्रमण अनुरोध फारम
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनहरु (प११)    　
※आफु बसेको स्थानबाट �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनमा संपकर्  गनुर्होला । 

आमा र बच्चा प्याकेजमा भएको जन्म फारम प�न भन� जब गभर्वती भएको सुचना फारम 
भ�रन्छ र   �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनलाई तुरुन्त बुझाउनु होला  ।

गभर्वती भएमा १
(१) गभार्वस्ता जानकार� 

【सोधपुछ】स्वास्थ्य हेर�वचार व्यवस्थापन �ड�भजन　☎03-5744-1661
गवर्वती भए पछ� तल उल्ले�खत कुन ैनगरपाल�काका  �बभागलाई जानकार� �दनुहोस र 
आमा र �शशु हात े पुिस्तका प्राप्त गनुर्होस । 

【गवर्वती दतार् कहाँ गराउने】
�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)
स्वास्थ्य हेर�वचार व्यवस्थापन �ड�भजन ☎03-5744-1661 
�सट� साखा कायार्लयहरु (प१२)
आमा र �शशु स्वास्थ्य  यूगुइसु नेट (प�हलो तल्ला , �सट� कायार्लय）

(२) गवर्वती अन्तरवातार् ( कारुगामो प्रोजेक्ट )
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

गभार्वस्ताको जानकार� गराउने हरेक म�हलाहरु लाई सहयोग र जानकार� का ला�ग डाक्टर 
वा सुदेनी सँग अन्तरवातार् गन� मौका �दईनेछ । अन्तरवातार्मा सम्मे�लत भई  अिन्तम 
सम्म बस्ने म�हलालाई पुरस्कारको ब्यवस्ता गराइनेछ ।  
गभर्वती म�हलाका ला�ग स्वास्थ्य जाँच र दन्त प�र�ण      

(३) गभर्वती म�हलाको स्वास्थ्य जाँच र दन्त प�र�ण · नवजात �शशकुो श्रवण पर��ण 
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन ☎03-5744-1661

स्वास्थ्य हेर�वचार व्यवस्थापन �ड�भजन
सरल गभार्वस्ता र बच्चा जन्माँउनका ला�ग �नय�मत स्वास्थ्य जाँच र दन्त प�र�ण 
गराउनु होस।  
(१) �न:शुल्क स्वास्थ्य जाँच १४ पटक र १ पटक अल्ट्रा साउन्ड
(२) गवर्वती भएको बेलामा दाँत सिजलै �कराले खान सक्छ र दलुो पनर् सक्छ । 
    १ पटक �न:शुल्क दँत  प�र�ण गन� ब्यवस्था �मलाईएको छ ।  
(३) नवजात �शशुको श्रवण पर��ण: बच्चा जिन्मएप�छ कान पर��णको आं�शक खचर् 
बेहो�र�दनेछ।
※ १~३ को  चेकअप काडर् आमा र �शशु स्वास्थ्य प्याकेज �भत्र हुन्छ ।  

《महत्वपूणर् जानकार� 》
यद� तपा� जापान मा बच्चा जन्माउन चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त आँफुले रोजेको स्वास्थ्य 
संस्थामा समय �लनुहोस ।    

(४) मे�डकल केयरमा छुटको कायर्क्रम :
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

उच्च रक्तचाप , मधुमेह , मुटु रोग र रक्त अल्प�ाको समस्या दे�खएका गवर्वती 
म�हलालाई आ�थर्क साहायता उपलब्ध गराइनेछ । उक्त आ�थर्क सहयोग छुट को 
मापदण्ड अनुसार �दईनेछ जस्ले  आफैँले �बरामी भनार् गदार् र उपचार गदार् स्वास्थ्य 
बीमाले न�तन� आफैले �तनर् पन� रकममा प�न  छुट �दनेछ ।  

(५) तो�कएका बच्चा जनंमाउने केन्द्रमा छुट :
【सोधपुछ】सामािजक कल्याण �ड�भजन (प११)

गभर्वती म�हलाहरु लाई आ�थर्क समस्या परेको खणडमा ओता शहरले तोकेको स्वास्थ्य 
संस्थामा भनार् गन� ब्यवस्था छ । योगय्ताको थप जानकार�को ला�ग सामािजक कल्याण 
�ड�भजन  संपकर्  गनुर्होला ।

ड�ेलभर� पछ� २
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(१) बच्चा जन्मेप�छ गनुर्पन� प्रकृयाहरु  
(१) बच्चा जन्मेप�छ गनुर्पन� प्रकृयाहरु  

�शशुको जन्मपछ� �च�कत्सकबाट प्रमाणपत्र बनाइ १४ �दन �भत्रमा जन्मदतार् �नबेदन 
ग�रसक्नु पन�छ 
【दतार् गन� ठाउँ】
घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन (ओता शहर मुख्य �बिल्डङको प�हलो तल्ला) साखा 
कायार्लय (प१२)

(२) पास्पोटर्को �नबेदन 
�विस्त्रत जानकार�को ला�ग आफ्नो दतुाबासमा सम्पकर्  गनुर्होला 

(३)  बाबु र आमा दइुटै �वशषे स्थायी बसोबासी नभएको खण्डमा
बसोबास योग्यता, बसोबास अव�धको प्राप्त अनुम�त आवेदन
�शशुको जन्मेको ३० �दन�भत्र टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा आवेदन �दनुहोला।

※�वशषे स्थायी �नवासी �नवेदन 
【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन ☎03-5744-1187

यद� दबुै वा एक अ�भभावक �बशषे �नवासी भएमा , बच्चा जिन्मएको ६० �दन �भत्रमा 
घरेलू वा�सन्दा घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन �बशषे स्थाई �नवासीको ला�ग �नवेदन 
�दन सक्नु हुनेछ । ( �सट� हलको मुख्य भवनको प�हलो तल्ला )
आवश्यक कागजातहरु  :　जन्मदतार्,  अ�भभावक को रेिजडने्ट प्रमाणपत्र को १ प्रती वा 
�बशषे स्थाई रेिजडने्ट प्रमाण पत्र , बच्चा को रेिजडने्ट प्रमाण पत्रको १ प्रती र बच्चा को 
पास्पोटर् (नभएको खन्डमा पेश नगरे प�न हुन्छ ।   　　

(२) जन्म �रपो�टर्ङ फारम / घर  भ्रमण अनुरोध फारम
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनहरु (प११)    　
※आफु बसेको स्थानबाट �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनमा संपकर्  गनुर्होला । 

आमा र बच्चा प्याकेजमा भएको जन्म फारम प�न भन� जब गभर्वती भएको सुचना फारम 
भ�रन्छ र   �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनलाई तुरुन्त बुझाउनु होला  ।

(३) �शशु संग  सम्बिन्धत अन्य फाईदाहरु :

(४) �शशु र बच्चाहरूका ला�ग स्वास्थ्य जाँच
【सोधपूछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

ओता शहरले तल �दईएको ता�लका अनुरुप बच्चाहरूको ला�ग स्वास्थ्य चेकअप सञ्चालन 
गदर्छ ।

पाठ ११  बालबा�लका 

सु�बधाहरु

�शशु भ�ा 

बच्चाहरुको �च�कत्सा 
खचर्मा छुट

एकल अ�भभावक भएको 
प�रवारको �च�कत्सा 
खचर्मा छुट

बच्चा सहयोग भ�ा

बच्चा हुकार्उने भ�ा

असक्त बालबा�लका भ�ा

योग्यता

ज�ुनयर हाई स्कुल परुा गनुर् अघी 
जन्मेको वा प�हला बसेको ठाँउबाट  सरेको 
१५ �दन �भत्र आबेदन �दने र अक� म�हना 
देखी भ�ा �दईनेछ । 

बच्चाहरुको लागी 
�च�कत्सा केयर, 
बाल हेरचाह सहयोग 
�ड�भजन
☎03-5744-1275

बाल-बालवा�लका 
हुकार्उने साखा, बाल 
हेरचाह सहयोग 
�ड�भजन
☎03-5744-1274

जु�नयर हाई स्कुल पुरा गनुर् अघी 

१८ बषर् पुगेगा र  तो�कएको आवश्यकता 
पुरा गरेका बालबा�लका

१८ बषर् सम्मका बालबा�लका जस्को बुवा 
आमाको पापार्चुके भएको छ वा �नधन 
भएमा ।

२० बषर् सम्मका बालबा�लका जो शा�रर�क 
रूपमा अपाङ्ग छन ।

१८ बषर् सम्मका बालबा�लकाहरु असक्त 
बालबा�लका भएको खण्डमा २० बषर् सम्म 
( बुवा वा आमा नभएको अवस्थामा )

जानकार� कहाँ �लने

४ म�हनको �शशुको चेकअप

६ देखी ७ म�हनको �शशुको 
चेकअप

९ देखी १० म�हनको �शशुको 
चेकअप

१८ म�हनाको बच्चा को 
चेकअप

३ बषर्को बच्चा को चेकअप

�शशुहरूका ला�ग दन्त 
�च�कत्सा परामशर्

बच्चाहरुको दन्त स्वास्थ्य 
पार��ण र फ्लोराईड उपचार

चेकअप

�ेत्रीय स्वास्थ्य 
�ड�भजन

टो�कयो महानगर�य 
�ेत्रमा तोक�एका 
मे�डकल केन्द्रहरु

�ेत्रीय स्वास्थ्य 
�ड�भजन 

तो�कएको दन्त 
पार��ण केन्द्र

कायर्क्रम स्थान

योग्य प�रवारहरु लाई सुचना पठाईने छ । 
ओता  शहरको मा�सक �रपोटर्मा टाईम-टेबुल 
बारे सुचना �दईनेछ ।

४ म�हनको �शशुको चेकअप को समयमा 
स्वास्थ्य चेकअप काडर्हरु �बतरण ग�रन्छ ।

योग्य प�रवारहरु लाई सुचना पठाईने छ । 
ओता  शहरको मा�सक �रपोटर्मा टाईम-टेबुल 
बारे सुचना �दईनेछ । दन्त पार��ण प�न 
त्यह� बेला  ग�रनेछ।  

३ बषर् पुगेका, असक्त र प्री-स्कुल जाने बाल 
बा�लकाको �रजभ�सन गराउन आवश्यक छ ।

२ बषर् भन्दा मा�थ र ३ बषर् सम्मा को 
बच्चाको १ पटक  पार��ण ग�रन्छ । 
३ बषर् पुगेपछ� र �बद्यालय जान सुरु गनर् 
अघी सम्म ३ पटक पार��ण ग�रन्छ । १८ 
म�हनाको र ३ बषर्को बच्चाको पार��णका 
ला�ग सुचना  �दएर जानुहोला ।

योग्यता, चेकअप कसर� प्राप्त गन�
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(१) बच्चा जन्मेप�छ गनुर्पन� प्रकृयाहरु  
(१) बच्चा जन्मेप�छ गनुर्पन� प्रकृयाहरु  

�शशुको जन्मपछ� �च�कत्सकबाट प्रमाणपत्र बनाइ १४ �दन �भत्रमा जन्मदतार् �नबेदन 
ग�रसक्नु पन�छ 
【दतार् गन� ठाउँ】
घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन (ओता शहर मुख्य �बिल्डङको प�हलो तल्ला) साखा 
कायार्लय (प१२)

(२) पास्पोटर्को �नबेदन 
�विस्त्रत जानकार�को ला�ग आफ्नो दतुाबासमा सम्पकर्  गनुर्होला 

(३)  बाबु र आमा दइुटै �वशषे स्थायी बसोबासी नभएको खण्डमा
बसोबास योग्यता, बसोबास अव�धको प्राप्त अनुम�त आवेदन
�शशुको जन्मेको ३० �दन�भत्र टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा आवेदन �दनुहोला।

※�वशषे स्थायी �नवासी �नवेदन 
【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन ☎03-5744-1187

यद� दबुै वा एक अ�भभावक �बशषे �नवासी भएमा , बच्चा जिन्मएको ६० �दन �भत्रमा 
घरेलू वा�सन्दा घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन �बशषे स्थाई �नवासीको ला�ग �नवेदन 
�दन सक्नु हुनेछ । ( �सट� हलको मुख्य भवनको प�हलो तल्ला )
आवश्यक कागजातहरु  :　जन्मदतार्,  अ�भभावक को रेिजडने्ट प्रमाणपत्र को १ प्रती वा 
�बशषे स्थाई रेिजडने्ट प्रमाण पत्र , बच्चा को रेिजडने्ट प्रमाण पत्रको १ प्रती र बच्चा को 
पास्पोटर् (नभएको खन्डमा पेश नगरे प�न हुन्छ ।   　　

(२) जन्म �रपो�टर्ङ फारम / घर  भ्रमण अनुरोध फारम
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनहरु (प११)    　
※आफु बसेको स्थानबाट �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनमा संपकर्  गनुर्होला । 

आमा र बच्चा प्याकेजमा भएको जन्म फारम प�न भन� जब गभर्वती भएको सुचना फारम 
भ�रन्छ र   �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनलाई तुरुन्त बुझाउनु होला  ।

(३) �शशु संग  सम्बिन्धत अन्य फाईदाहरु :

(४) �शशु र बच्चाहरूका ला�ग स्वास्थ्य जाँच
【सोधपूछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

ओता शहरले तल �दईएको ता�लका अनुरुप बच्चाहरूको ला�ग स्वास्थ्य चेकअप सञ्चालन 
गदर्छ ।

पाठ ११  बालबा�लका 

सु�बधाहरु

�शशु भ�ा 

बच्चाहरुको �च�कत्सा 
खचर्मा छुट

एकल अ�भभावक भएको 
प�रवारको �च�कत्सा 
खचर्मा छुट

बच्चा सहयोग भ�ा

बच्चा हुकार्उने भ�ा

असक्त बालबा�लका भ�ा

योग्यता

ज�ुनयर हाई स्कुल परुा गनुर् अघी 
जन्मेको वा प�हला बसेको ठाँउबाट  सरेको 
१५ �दन �भत्र आबेदन �दने र अक� म�हना 
देखी भ�ा �दईनेछ । 

बच्चाहरुको लागी 
�च�कत्सा केयर, 
बाल हेरचाह सहयोग 
�ड�भजन
☎03-5744-1275

बाल-बालवा�लका 
हुकार्उने साखा, बाल 
हेरचाह सहयोग 
�ड�भजन
☎03-5744-1274

जु�नयर हाई स्कुल पुरा गनुर् अघी 

१८ बषर् पुगेगा र  तो�कएको आवश्यकता 
पुरा गरेका बालबा�लका

१८ बषर् सम्मका बालबा�लका जस्को बुवा 
आमाको पापार्चुके भएको छ वा �नधन 
भएमा ।

२० बषर् सम्मका बालबा�लका जो शा�रर�क 
रूपमा अपाङ्ग छन ।

१८ बषर् सम्मका बालबा�लकाहरु असक्त 
बालबा�लका भएको खण्डमा २० बषर् सम्म 
( बुवा वा आमा नभएको अवस्थामा )

जानकार� कहाँ �लने

४ म�हनको �शशुको चेकअप

६ देखी ७ म�हनको �शशुको 
चेकअप

९ देखी १० म�हनको �शशुको 
चेकअप

१८ म�हनाको बच्चा को 
चेकअप

३ बषर्को बच्चा को चेकअप

�शशुहरूका ला�ग दन्त 
�च�कत्सा परामशर्

बच्चाहरुको दन्त स्वास्थ्य 
पार��ण र फ्लोराईड उपचार

चेकअप

�ेत्रीय स्वास्थ्य 
�ड�भजन

टो�कयो महानगर�य 
�ेत्रमा तोक�एका 
मे�डकल केन्द्रहरु

�ेत्रीय स्वास्थ्य 
�ड�भजन 

तो�कएको दन्त 
पार��ण केन्द्र

कायर्क्रम स्थान

योग्य प�रवारहरु लाई सुचना पठाईने छ । 
ओता  शहरको मा�सक �रपोटर्मा टाईम-टेबुल 
बारे सुचना �दईनेछ ।

४ म�हनको �शशुको चेकअप को समयमा 
स्वास्थ्य चेकअप काडर्हरु �बतरण ग�रन्छ ।

योग्य प�रवारहरु लाई सुचना पठाईने छ । 
ओता  शहरको मा�सक �रपोटर्मा टाईम-टेबुल 
बारे सुचना �दईनेछ । दन्त पार��ण प�न 
त्यह� बेला  ग�रनेछ।  

३ बषर् पुगेका, असक्त र प्री-स्कुल जाने बाल 
बा�लकाको �रजभ�सन गराउन आवश्यक छ ।

२ बषर् भन्दा मा�थ र ३ बषर् सम्मा को 
बच्चाको १ पटक  पार��ण ग�रन्छ । 
३ बषर् पुगेपछ� र �बद्यालय जान सुरु गनर् 
अघी सम्म ३ पटक पार��ण ग�रन्छ । १८ 
म�हनाको र ३ बषर्को बच्चाको पार��णका 
ला�ग सुचना  �दएर जानुहोला ।

योग्यता, चेकअप कसर� प्राप्त गन�
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(५) �नय�मत खोप 
【सोधपूछ】संक्रामक रोग �नमुर्लनमुखी  �ड�भजन, प्रत्येक �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

ओता वाडर् मा बसाइँ सरेको बेलामा गनुर्पन� प्र�क्रया तथा जापा�नज इन्सेफ्लाइ�टसको �वशषे 
प्रावधानको दायरामा पन� व्यिक्तको बारेमा सोधपुछ गनुर्होला।
※१ MR दोस्रो खोप लगाउने उमेर पुगेको बेलामा जानकार� पठाइनेछ। हेइसेइ ३० साल 

माचर् १ ता�रखभन्दा अगा�ड जन्मेकाहरूलाई MR दोस्रो खोपको अ�ग्रम सव��ण प�न 
संलग्न गरेर पठाएको छ।

※२ आ�थर्क रेइवा २ वषर्मा प्राथ�मक �वद्यालय तसे्रो र चौथो क�ाका �वद्याथ�हरूलाई 
पठाइएको छ।

※३ आ�थर्क रेइवा २ वषर्मा प्राथ�मक �वद्यालय पाँच� र छैट� क�ाका �वद्याथ�हरूलाई 
पठाइएको छ।

※४ हेइसेइ २५ साल जून म�हनाउप्रान्त रािष्ट्रय �सफा�रसहरूको आधारमा ल��त 
व्यिक्तहरूलाई व्यिक्तगत रूपमा पठाउन रोकेका छ�। खोप लगाउन चाहने व्यिक्तलाई 
अ�ग्रम सव��ण जार� ग�रने हुनाले उक्त शाखासँग सम्पकर्  गनुर्होला।

बच्चा हुकार्उने :३
(१) नसर्र� स्कुलहरु :

(१) नसर्र� स्कुलहरु :
आमाबुबा दवुै जना जा�गर खाएको, �बरामी, प्रसू�त आ�दको कारणले �दनको समयमा 
बच्चाको हेरचाह गनर् नस�कने बेला आमाबुबाको सट्टामा बच्चाको हेर�वचार गन� सु�वधा 
केन्द्र हो। ओता शहरमा शहरद्वारा सञ्चा�लत तथा �नजी गर� जम्मा १७७ वटा नसर्र� 
छन ्(शहरद्वारा सञ्चा�लत ३९, �नजी १३८ ※हाल सन ्२०२१ माचर् १ ता�रख)
अभीभावकको अ�घल्लो बषर्को  आय अनुसार नसर्र� स्कुलहरुको शुल्क तो�कने छ ।

(२) आस्थाई बालबा�लका हेरचाह(शुल्क अ�नवायर् )
यो हेरचाहको प्रणाल� �स�मत समयको ला�ग मात्र ैहो । ५ म�हना देखी �बद्यालय न 
जाउन्जेल सम्मका बाचाको ला�ग । 

(३) �नय�मत बालबा�लका हेरचाह(शुल्क अ�नवायर् )
अ�भभावकहरु पटर् -टाइम जा�गर र �ब्रद्धहरुको हेरचाहमा ब्यस्त भएको बेलामा �नय�मत 
बालबा�लका हेरचाह १ वा २ बषर्का बाल बा�लकाको ला�ग उपलब्ध छ । ( क�हलेकँह� १ 
बषर् मु�नका बच्चा को ला�ग प�न सेवा उपलब्ध हुन्छ । )

(४) आपतका�लन बालबा�लका हेरचाह(शुल्क अ�नवायर् )
  【सोधपुछ】नसर्र� सेवा �ड�भजन  ☎03-5744-1617 

अ�भभावकहरु ले �बरामी परेर अथवा अक� बच्चा जन्माउन मा ब्यस्त भएर हेरचाह 
नपाएका बालबा�लकालाई आक्स�मक रूपमा चाह�एको सहयोग प्रदान ग�रने छ। 

(५) �बरामी बच्चा अथवा �बरामी ठ�क भएप�छका बच्चा को हेरचाह 
    (शुल्क अ�नवायर् )         
  【सोधपुछ】नसर्र� सेवा �ड�भजन  ☎03-5744-1277 

हेरचाह केन्द्र सम्म �बरामी भएर वा अ�भभावक ले नभ्याएर पुग्न नसक्ने बच्चा हरुलाई 
यो सँस्थाले हेन�छ तर सतर्हरु लागु हुने छन। रोग अनुसार कुन ैबाल बा�लका हरु अयोग्य 
ठह�रन सक्ने छन 

(६) �बदाको �दनमा हेरचाह:
�बदाको �दनमा अ�भभावकको काम ले गदार् बच्चा हेनर् नभाउने बालबा�लकालाई हेरचाह 
ग�रन्छ । स्था�नय मान्यता प्राप्त नसर्र� जाने किम्तमा १ बषर्का बालबा�लकाहरुको ला�ग 
मात्रा।    　　

पाठ ११  बालबा�लका 

योग्यता

�शशुहरु

प्राथ�मक 
�वद्यालय
बच्चाहरु

माध्य�मक 
�वद्यालयको 
�वद्याथ�

खोप

Hib

ईन्फ्यान्टाईल �नउमोकोक्कस

हेप्पाटाई�टस बी

DPT-IPV
( �डफ्त�ेरया, पटुर्�सस, �टटानस , 
  ईनएिक्टभेटेड पो�लयो क्वाड्रपल )

BCG

MR (�मजल्स र रुबेला डबल 
�चकन पक्स )

ठेउला

जापा�नज ईन्सेफलाई�टस Ⅰ

जापा�नज ईन्सेफलाई�टस  Ⅱ

DT (�डफ्त�ेरया  र �टटानस डबल)

ह्युमन पा�पलोमाभाइरस (पाठेघरको 
मुखको क्यान्सर रोकथाम भ्यािक्सन)

कायर्क्रम ग�रने 
स्थानहरू

ओता वाडर्मा खोप 
संचालन गन� 
स्वास्थ्य केन्द्रहरु

※४

खोपको र�सदहरु

�शशु जन्मेको २ 
म�हना पूरा 
नहोउन्जेलसम्ममा 
संक्रामक रोग 
�नमुर्लनमुखी  
�ड�भजनबाट 
पठाइन्छ

िज�ासा 

भनार् र �नवेदन 

नसर्र� स्कुल ब्यवस्थापन

नसर्र� स्कुल शुल्क

सम्पकर्

नसर्र� सेवा �ड�भजन 　☎03-5744-1280

नसर्र� सेवा �ड�भजन 　☎03-5744-1279

नसर्र� सेवा �ड�भजन 　☎03-5744-1280

प्राथ�मक �बध्यालय 
३ क�ाको �बध्याथी 
हँुदाखे�र व्यिक्तगत 
रूपमा पठाइनेछ※२
प्राथ�मक �बध्यालय 
३ क�ाको �बध्याथी 
हँुदाखे�र व्यिक्तगत 
रूपमा पठाइनेछ※२
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(५) �नय�मत खोप 
【सोधपूछ】संक्रामक रोग �नमुर्लनमुखी  �ड�भजन, प्रत्येक �ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

ओता वाडर् मा बसाइँ सरेको बेलामा गनुर्पन� प्र�क्रया तथा जापा�नज इन्सेफ्लाइ�टसको �वशषे 
प्रावधानको दायरामा पन� व्यिक्तको बारेमा सोधपुछ गनुर्होला।
※१ MR दोस्रो खोप लगाउने उमेर पुगेको बेलामा जानकार� पठाइनेछ। हेइसेइ ३० साल 

माचर् १ ता�रखभन्दा अगा�ड जन्मेकाहरूलाई MR दोस्रो खोपको अ�ग्रम सव��ण प�न 
संलग्न गरेर पठाएको छ।

※२ आ�थर्क रेइवा २ वषर्मा प्राथ�मक �वद्यालय तसे्रो र चौथो क�ाका �वद्याथ�हरूलाई 
पठाइएको छ।

※३ आ�थर्क रेइवा २ वषर्मा प्राथ�मक �वद्यालय पाँच� र छैट� क�ाका �वद्याथ�हरूलाई 
पठाइएको छ।

※४ हेइसेइ २५ साल जून म�हनाउप्रान्त रािष्ट्रय �सफा�रसहरूको आधारमा ल��त 
व्यिक्तहरूलाई व्यिक्तगत रूपमा पठाउन रोकेका छ�। खोप लगाउन चाहने व्यिक्तलाई 
अ�ग्रम सव��ण जार� ग�रने हुनाले उक्त शाखासँग सम्पकर्  गनुर्होला।

बच्चा हुकार्उने :३
(१) नसर्र� स्कुलहरु :

(१) नसर्र� स्कुलहरु :
आमाबुबा दवुै जना जा�गर खाएको, �बरामी, प्रसू�त आ�दको कारणले �दनको समयमा 
बच्चाको हेरचाह गनर् नस�कने बेला आमाबुबाको सट्टामा बच्चाको हेर�वचार गन� सु�वधा 
केन्द्र हो। ओता शहरमा शहरद्वारा सञ्चा�लत तथा �नजी गर� जम्मा १७७ वटा नसर्र� 
छन ्(शहरद्वारा सञ्चा�लत ३९, �नजी १३८ ※हाल सन ्२०२१ माचर् १ ता�रख)
अभीभावकको अ�घल्लो बषर्को  आय अनुसार नसर्र� स्कुलहरुको शुल्क तो�कने छ ।

(२) आस्थाई बालबा�लका हेरचाह(शुल्क अ�नवायर् )
यो हेरचाहको प्रणाल� �स�मत समयको ला�ग मात्र ैहो । ५ म�हना देखी �बद्यालय न 
जाउन्जेल सम्मका बाचाको ला�ग । 

(३) �नय�मत बालबा�लका हेरचाह(शुल्क अ�नवायर् )
अ�भभावकहरु पटर् -टाइम जा�गर र �ब्रद्धहरुको हेरचाहमा ब्यस्त भएको बेलामा �नय�मत 
बालबा�लका हेरचाह १ वा २ बषर्का बाल बा�लकाको ला�ग उपलब्ध छ । ( क�हलेकँह� १ 
बषर् मु�नका बच्चा को ला�ग प�न सेवा उपलब्ध हुन्छ । )

(४) आपतका�लन बालबा�लका हेरचाह(शुल्क अ�नवायर् )
  【सोधपुछ】नसर्र� सेवा �ड�भजन  ☎03-5744-1617 

अ�भभावकहरु ले �बरामी परेर अथवा अक� बच्चा जन्माउन मा ब्यस्त भएर हेरचाह 
नपाएका बालबा�लकालाई आक्स�मक रूपमा चाह�एको सहयोग प्रदान ग�रने छ। 

(५) �बरामी बच्चा अथवा �बरामी ठ�क भएप�छका बच्चा को हेरचाह 
    (शुल्क अ�नवायर् )         
  【सोधपुछ】नसर्र� सेवा �ड�भजन  ☎03-5744-1277 

हेरचाह केन्द्र सम्म �बरामी भएर वा अ�भभावक ले नभ्याएर पुग्न नसक्ने बच्चा हरुलाई 
यो सँस्थाले हेन�छ तर सतर्हरु लागु हुने छन। रोग अनुसार कुन ैबाल बा�लका हरु अयोग्य 
ठह�रन सक्ने छन 

(६) �बदाको �दनमा हेरचाह:
�बदाको �दनमा अ�भभावकको काम ले गदार् बच्चा हेनर् नभाउने बालबा�लकालाई हेरचाह 
ग�रन्छ । स्था�नय मान्यता प्राप्त नसर्र� जाने किम्तमा १ बषर्का बालबा�लकाहरुको ला�ग 
मात्रा।    　　

पाठ ११  बालबा�लका 

योग्यता

�शशुहरु

प्राथ�मक 
�वद्यालय
बच्चाहरु

माध्य�मक 
�वद्यालयको 
�वद्याथ�

खोप

Hib

ईन्फ्यान्टाईल �नउमोकोक्कस

हेप्पाटाई�टस बी

DPT-IPV
( �डफ्त�ेरया, पटुर्�सस, �टटानस , 
  ईनएिक्टभेटेड पो�लयो क्वाड्रपल )

BCG

MR (�मजल्स र रुबेला डबल 
�चकन पक्स )

ठेउला

जापा�नज ईन्सेफलाई�टस Ⅰ

जापा�नज ईन्सेफलाई�टस  Ⅱ

DT (�डफ्त�ेरया  र �टटानस डबल)

ह्युमन पा�पलोमाभाइरस (पाठेघरको 
मुखको क्यान्सर रोकथाम भ्यािक्सन)

कायर्क्रम ग�रने 
स्थानहरू

ओता वाडर्मा खोप 
संचालन गन� 
स्वास्थ्य केन्द्रहरु

※४

खोपको र�सदहरु

�शशु जन्मेको २ 
म�हना पूरा 
नहोउन्जेलसम्ममा 
संक्रामक रोग 
�नमुर्लनमुखी  
�ड�भजनबाट 
पठाइन्छ

िज�ासा 

भनार् र �नवेदन 

नसर्र� स्कुल ब्यवस्थापन

नसर्र� स्कुल शुल्क

सम्पकर्

नसर्र� सेवा �ड�भजन 　☎03-5744-1280

नसर्र� सेवा �ड�भजन 　☎03-5744-1279

नसर्र� सेवा �ड�भजन 　☎03-5744-1280

प्राथ�मक �बध्यालय 
३ क�ाको �बध्याथी 
हँुदाखे�र व्यिक्तगत 
रूपमा पठाइनेछ※२
प्राथ�मक �बध्यालय 
३ क�ाको �बध्याथी 
हँुदाखे�र व्यिक्तगत 
रूपमा पठाइनेछ※२
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(२) �कन्डरगाट�न :
�श�ाको पानामा हेनुर्होस । (प८३)

     
　　

(३) बालबा�लकाको केन्द्रहरु :
【सोधपुछ】बाल हेरचाह सहयोग �ड�भजन  ☎03-5744-1273 
यहाँ �शश ु, आमाहरु ,प्राथ�मक र जु�नयर हाई स्कुल का �बद्यारथीहरु सँग ैखेल्ने , समय 
�बताउने र साथी बनाउने गछर्न ्। आईतबार , सावर्ज�नक �बदा( बाल �दवस बाहेक ५ मई) 
र �डसेम्बर २९ देखी जानवर� ३ सम्म ससं्था बन्द हुनेछ । यो केन्द्र �शश ुर उसको 
आमाबुबा, प्राथ�मक र माध्य�मक �वद्यालयको �वद्याथ�हरूको ला�ग सँग ैखेल्ने, समय 
�बताउने र साथी बनाउने ठाउँ हो। आइतबार, सावर्ज�नक �बदाको �दन (मे ५ ता�रख《बाल 
�दवस》बाहेक) र  �डसेम्बर २९ ता�रखदे�ख जनवर� ३ ता�रखसम्म केन्द्र बन्द हुनेछ।    

(४) �बध्यालय पस्यात हेरचाह कायर्क्रम (शुल्क अ�नवायर्)
【सोधपुछ】बाल हेरचाह सहयोग �ड�भजन ☎03-5744-1273 
अ�भभावक कामको कारणले अथवा अरु कुन ै कारणले आफ्नो बच्चाको  हेरचाह  गनर् 
नसकेमा उक्त बच्चाहरु ले �बद्यालय पस्चात बालबा�लका केन्द्र,  �बद्यालय पस्चातका 
क्लबहरु वा ओताक्को ह�रोबामा रहेका हेरचाह कायर्क्रम अन्तगर्तका सेवाहरु पाँउछन । 
यो शुल्क अ�नवयर् कायर्क्रम हो । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग संपकर्  गनुर्होला ।　

(५) बाल र पा�रवार सहयोग केन्द्र :  
यो केन्द्र ले बाल बा�लका को ला�ग परामशर् र अन्य सेवाहरु प्रदान गछर् । 　

(१) बाल बा�लका र प�रवार सहायता केन्द्र :
०～१८ वषर्सम्मका बालबा�लका र उसको प�रवारले सामना गन� समस्याबारे (फोनमा वा 
केन्द्रमा भेटेर) सल्लाहकारसँग �व�भन्न �क�समको परामशर् �लन सक्छ। बच्चाको 
स्याहारसुसार समग्रमा �वद्यालय, साथी, जीवनशलै� आ�द। बच्चाहरूले प�न परामशर् 
�लन स�कन्छ। (आफ्नो नाम न�दई परामशर् �लन स�कन्छ)। परामशर् �लन केन्द्रमा 
आउनुअ�घ सम्पकर्  गनुर्होला। 

(२) कोसोदात े�हरोबा : 
ओता शहरमा बस्ने ०-देखी ३ बच्चा हुकार्उने क्रममा अभीभावकलाई पन� समस्या ,डर , 
�चन्ता सँग सम्बिन्धत परामशर् �लना सक्नु हुनेछ । 

(३) प�रवार सहयोग ओता (शुल्क अ�नवायर्) :
बच्चाको स्याहारसुसारको ला�ग सहयोग चा�हने व्यिक्त (उपभोग सदस्य) र सहयोग गनर् 
चाहने व्यिक्त (प्रस्तुत सदस्य) ले सदस्य दतार् गर� सदस्यहरू एकआपसमा सहयोगको 
आदानप्रदान गन� बच्चाको स्याहारसुसार सहयोग सञ्जाल हो।

(४) अस्थाई बाल-बच्चा हेरचाह केन्द्र (शुल्क अ�नवायर्):
अस्थाई बाल-बच्चा हेरचाह र �नय�मत प्रयोग हुने बाल-बच्चा हेरचाह केन्द्र उपलब्ध 
छन। 

※ “ �क ड्स-ना” बच्चा र प�रवार सहयोग केन्द्र को उपनाम हो । 

पाठ ११  बालबा�लका 

�कड्स-ना 
ओमोर�  :
ओमोर�-�कता 
४-१६-५

�कड्स-ना 
सेन्जोकुइके:
कामी इकेदाई  
२-३५-१८

�कड्स-ना
कामता: २फ 
साकाइ
फुकुशी केन्द्र 
�नशी कामता
७-४९-२ 

�कड्स-ना 
रोकुगो: ३फ 
रोकुगो
सामुदायीक 
कृयाकलाप 
प्रवधर्न केन्द्र 
नाका - रोकुगो
२-४४-११

सु�वधा
नाम र
स्थानहरु

(१) प�रवार र 
बच्चाहरुका ला�ग 
व्यापक परामशर्

सोम-शुक्र:
९:००-१८:०० 
श�न: 
९:३०-१८:००
☎03-5753-7830

सोम-श�न  
१०:००-१८:००
☎03-5754-7830

सोम-श�न  
१०:००-१८:००
☎03-5714-1152

सोम-श�न  
१०:००-१८:००
☎03-6715-7830

(२) बच्चा हुकार्उने 
सुचना प्लाजा

सोम-शुक्र
१०:०० - १७:००
☎03-5753-7830

सोम-शुक्र
१०:०० - १७:००
☎03-5754-7830

सोम-शुक्र
१०:०० - १७:००
☎03-5714-1152

सोम-श�न  
१०:०० - १७:००
तशे्रो श�नबार 
१४:००
बजे सम्म
कुन ैश�नबार 
खुल्ल हँुदैन 
☎03-6715-7830

(३) प�रवारको 
सहयोग ओता

सोम-श�न  
९:००-१८:००
☎03-5753-1152

(४) बालबा�लका 
का ला�ग आस्थाई 
उपचार क�
अस्थायी बालबा�लका 
हेचार्ह सोम-श�न
९:००-१८:००
�नय�मत 
बालबा�लका हेचार्ह
सोम-श�न
८:३०-१८:००
☎03-5753-0805

―

―

―

―

―

अस्थायी बालबा�लका 
हेचार्ह सोम-श�न
९:००-१८:००
�नय�मत 
बालबा�लका हेचार्ह
सोम-श�न
८:३०-१८:००
☎03-3733-1152
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(२) �कन्डरगाट�न :
�श�ाको पानामा हेनुर्होस । (प८३)

     
　　

(३) बालबा�लकाको केन्द्रहरु :
【सोधपुछ】बाल हेरचाह सहयोग �ड�भजन  ☎03-5744-1273 
यहाँ �शश ु, आमाहरु ,प्राथ�मक र जु�नयर हाई स्कुल का �बद्यारथीहरु सँग ैखेल्ने , समय 
�बताउने र साथी बनाउने गछर्न ्। आईतबार , सावर्ज�नक �बदा( बाल �दवस बाहेक ५ मई) 
र �डसेम्बर २९ देखी जानवर� ३ सम्म ससं्था बन्द हुनेछ । यो केन्द्र �शश ुर उसको 
आमाबबुा, प्राथ�मक र माध्य�मक �वद्यालयको �वद्याथ�हरूको ला�ग सँग ैखेल्ने, समय 
�बताउने र साथी बनाउने ठाउँ हो। आइतबार, सावर्ज�नक �बदाको �दन (मे ५ ता�रख《बाल 
�दवस》बाहेक) र  �डसेम्बर २९ ता�रखदे�ख जनवर� ३ ता�रखसम्म केन्द्र बन्द हुनेछ।    

(४) �बध्यालय पस्यात हेरचाह कायर्क्रम (शुल्क अ�नवायर्)
【सोधपुछ】बाल हेरचाह सहयोग �ड�भजन ☎03-5744-1273 
अ�भभावक कामको कारणले अथवा अरु कुन ै कारणले आफ्नो बच्चाको  हेरचाह  गनर् 
नसकेमा उक्त बच्चाहरु ले �बद्यालय पस्चात बालबा�लका केन्द्र,  �बद्यालय पस्चातका 
क्लबहरु वा ओताक्को ह�रोबामा रहेका हेरचाह कायर्क्रम अन्तगर्तका सेवाहरु पाँउछन । 
यो शुल्क अ�नवयर् कायर्क्रम हो । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग संपकर्  गनुर्होला ।　

(५) बाल र पा�रवार सहयोग केन्द्र :  
यो केन्द्र ले बाल बा�लका को ला�ग परामशर् र अन्य सेवाहरु प्रदान गछर् । 　

(१) बाल बा�लका र प�रवार सहायता केन्द्र :
०～१८ वषर्सम्मका बालबा�लका र उसको प�रवारले सामना गन� समस्याबारे (फोनमा वा 
केन्द्रमा भेटेर) सल्लाहकारसँग �व�भन्न �क�समको परामशर् �लन सक्छ। बच्चाको 
स्याहारसुसार समग्रमा �वद्यालय, साथी, जीवनशलै� आ�द। बच्चाहरूले प�न परामशर् 
�लन स�कन्छ। (आफ्नो नाम न�दई परामशर् �लन स�कन्छ)। परामशर् �लन केन्द्रमा 
आउनुअ�घ सम्पकर्  गनुर्होला। 

(२) कोसोदात े�हरोबा : 
ओता शहरमा बस्ने ०-देखी ३ बच्चा हुकार्उने क्रममा अभीभावकलाई पन� समस्या ,डर , 
�चन्ता सँग सम्बिन्धत परामशर् �लना सक्नु हुनेछ । 

(३) प�रवार सहयोग ओता (शुल्क अ�नवायर्) :
बच्चाको स्याहारसुसारको ला�ग सहयोग चा�हने व्यिक्त (उपभोग सदस्य) र सहयोग गनर् 
चाहने व्यिक्त (प्रस्तुत सदस्य) ले सदस्य दतार् गर� सदस्यहरू एकआपसमा सहयोगको 
आदानप्रदान गन� बच्चाको स्याहारसुसार सहयोग सञ्जाल हो।

(४) अस्थाई बाल-बच्चा हेरचाह केन्द्र (शुल्क अ�नवायर्):
अस्थाई बाल-बच्चा हेरचाह र �नय�मत प्रयोग हुने बाल-बच्चा हेरचाह केन्द्र उपलब्ध 
छन। 

※ “ �क ड्स-ना” बच्चा र प�रवार सहयोग केन्द्र को उपनाम हो । 
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�कड्स-ना 
ओमोर�  :
ओमोर�-�कता 
४-१६-५

�कड्स-ना 
सेन्जोकुइके:
कामी इकेदाई  
२-३५-१८

�कड्स-ना
कामता: २फ 
साकाइ
फुकुशी केन्द्र 
�नशी कामता
७-४९-२ 

�कड्स-ना 
रोकुगो: ३फ 
रोकुगो
सामुदायीक 
कृयाकलाप 
प्रवधर्न केन्द्र 
नाका - रोकुगो
२-४४-११

सु�वधा
नाम र
स्थानहरु

(१) प�रवार र 
बच्चाहरुका ला�ग 
व्यापक परामशर्

सोम-शुक्र:
९:००-१८:०० 
श�न: 
९:३०-१८:००
☎03-5753-7830

सोम-श�न  
१०:००-१८:००
☎03-5754-7830

सोम-श�न  
१०:००-१८:००
☎03-5714-1152

सोम-श�न  
१०:००-१८:००
☎03-6715-7830

(२) बच्चा हुकार्उने 
सुचना प्लाजा

सोम-शुक्र
१०:०० - १७:००
☎03-5753-7830

सोम-शुक्र
१०:०० - १७:००
☎03-5754-7830

सोम-शुक्र
१०:०० - १७:००
☎03-5714-1152

सोम-श�न  
१०:०० - १७:००
तशे्रो श�नबार 
१४:००
बजे सम्म
कुन ैश�नबार 
खुल्ल हँुदैन 
☎03-6715-7830

(३) प�रवारको 
सहयोग ओता

सोम-श�न  
९:००-१८:००
☎03-5753-1152

(४) बालबा�लका 
का ला�ग आस्थाई 
उपचार क�
अस्थायी बालबा�लका 
हेचार्ह सोम-श�न
९:००-१८:००
�नय�मत 
बालबा�लका हेचार्ह
सोम-श�न
८:३०-१८:००
☎03-5753-0805

―

―

―

―

―

अस्थायी बालबा�लका 
हेचार्ह सोम-श�न
९:००-१८:००
�नय�मत 
बालबा�लका हेचार्ह
सोम-श�न
८:३०-१८:००
☎03-3733-1152
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४   बाल मे�डकल केयरको ला�ग भ�ा र छुटका कायर्क्रम

(१) �शशु रोगको ला�ग �च�कत्सा खचर्मा छुट  
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनहरू (प११)

   

(२) बच्चाको ला�ग मे�डकल खचर्मा छुट:
【सोधपुछ 】बाल हेरचाह सहयोग �ड�भजन  ☎03-5744-1275

अ�भभावकले �नवेदन �दए पछ� मे�डकल केयर प्रमाण पत्र जार� ग�रनेछ । बच्चाको 
स्वास्थ्य उपचार गराए पछ� आँफै ले �तन� रकममा उक्त प्रमाणपत्र टो�कयो 
महानगरपा�लका �ेत्रको कुन ैप�न मे�डकल संस्थामा बुझाएपछ� सो रकममा छुट पाइनेछ 

प्री-स्कुल ० बषर् देखी ६ ठ� जन्म 
�दनको माचर् ३१ सम्म  

बच्चाको ६ ठौँ जन्मा दिन को पहिलो 
अप्रिल १ देखी जुनियर हाई स्कुल वा 
१५ द्रौँ जन्म दिनको मार्च ३१ 
पछाडि 

ओता शहरमा बसाई-सराई गरेको वा बच्चा जन्मेको ६ म�हना �भत्र नोवेदन पेश 
गरेमा बच्चा जिन्मनु अघी र सो भन्दा पछ� वा ओता वाडर् मा बस्न सुरु 
गरेप�छ लागेको उपचार खचर्मा छुट �दईनेछ ।
ओता शहरमा बसाई-सराई गरेको वा बच्चा जन्मेको ६ म�हना पछ� नोवेदन पेश 
गरेमा

�नवेदन �दएको म�हनाको  प�हलो �दन बाट लागेको   उपचार खचर्मा छुट 
�दईनेछ ।
आफैँले �तनुर् पन� स्वास्थ्य खचर्, स्वास्थ्य �बमा कायर्क्रम अन्तगर्त औषधी र 
अन्य खचर्, अस्पातल भनार् हँुदा पाउंने स्त�रय खानाको ख़च� ।

(३) बच्चासँग संबिन्धत सहु�लयत कायर्क्रम:
तल �दईएका सहलु ि यत प्राप्त गनर् �नवेदन �दनुहोला : 
�नवेदन बुझाएको अक� म�हनाबाट पैसा प्राप्त गनर् स�कन्छ । योग्यता र सिब्सडीको 
रकमबारे �विस्त्रत जानकार�का ला�ग संपकर्  रा�ु होला ।

(४) अप�रपक्व �शशुको ला�ग पालनपोषण �च�कत्सा
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

बच्चा 
-पाल्ने भ�ा 

बच्चा हुकार्उने  
भ�ा

असक्त 
बच्चाहरुका 
ला�ग भ�ा

बच्चाहरुको लागी �च�कत्सा 
केयर साखा, बाल हेरचाह 
सहयोग �ड�भजन
☎03-5744-1275

बालवा�लका हुकार्उने 
साखा  
बाल हेरचाह सहयोग 
�ड�भजन
☎03-5744-1274

अस�म वा�सन्दाहरूको 
कल्याण �ड�भजन 
☎03-5744-1251
�ेत्रीय कल्याण र सेवा 
�ड�भजन (प११)

※ बच्चाको भ�ा प्राप्त गनर्का ला�ग बच्चा जिन्मएको १५ �दन �भत्र अथवा कोठा सरेको 
   खन्डमा नयाँ ठेगाना �दनुपन�छ । अक� मह�नाबाट सोह� ठेगानामा पैसा प्राप्त हुन्छ  ।
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प्रकार 

बालबा�लका लाई 
�दईने भ�ा

छुटको प्रकार

�शशुहरुको �दघर्का�लन रोगहरु

मे�डकल सेवाहरु 
�शशुहरुलाई अस्पातल भनार् 
गदार्का फाईदाहरु

मे�डकल (बालबा�लका हुकार्उने 
मे�डकल सेवा )
आत्म �नभर्रता 

�शशुहरुको मान�सक रोग

हाडजो�नर्को  दबुर्लता , दृष ्�ट, शु्रती , वाणी र भोजनको 
अबरोध भएका बाल बा�लकाहरु अथवा मुटु, �म्रगौला , सानो 
आन्द्रा ,कलेजो र शर�रको प्र�तर�ाको �मता �बगे्रको अथवा अरु 
कुन ैआन्त�रक अङको गडबडी भएको र कुन ैतो�कएको संस्थामा 
सल्यक्र�या गरेर सुधार हुनसक्ने भएमा अत्म- नुभर्रताका ला�ग 
तो�कएको मे�डकल संस्थामा गराउन स�कन्छ

जन्मजात रोग,मुटुको रोग, बालबा�लकाको क्यान्सर, 
�म्रगौला �बफलता , �चनी रोग, नेफ्रो�सस र अन्य रोगहरु

हाडजो�नर्मा अथवा ठाँउमा �यरोग लागेका बालबा�लकाहरु र 
जो अस्पताल बस्न मान्यता प्राप्त छन

मनो�च�कत्सक वाडर्मा भनार् भई  मान�सक रोगको उपचार गराई 
रहेका बाल बच्चाहरु।

कायर्क्रमको ला�ग योग्यता : १८ बषर् भन्दा कम उमेरका बच्चाहरु

प्रकार 

योग्यता

मे�डकल केयरको 
प्रमाण पत्रको  
योग्यताको जार� 
�म�त

छुटको दायरा

नवजात �शशु मे�डकल केयर प्रमाणपत्र बाल मे�डकल केयर प्रमाणपत्र

बालबच्चा सहयोग भ�ा

�वशषे बालबच्चा सहयोग

असक्तका ला�ग 
कल्याण भ�ा

योग्यता

जु�नयर हाई सक्नु अगा�ड १५ औ� जन्म 
�दन पछ�को माचर्को  ३१ सम्म

एकल अ�भभावक भई बच्चा १८ बषर् 
पुगेको बषर्को माचर् ३१ सम्म(  गिम्भर 
असक्तता भएको प�रवारको सदस्य प�न 
पदर्छन। )

२० बषर् मु�नको शार��रक/मान�सक 
असक्तता भएको बच्चाको प�रवार

एकल अ�भभावक भई बच्चा १८ बषर् 
पुगेको बषर्को माचर् ३१ सम्म( गिम्भर वा 
सामान्य असक्त बच्चा भएको प�रवार )
(गिम्भर असक्त बच्चा  भएको दबु ै
अ�भभावक भएको प�रवार ) 

२० बषर् मु�नको शार��रक/मान�सक 
असक्तता भएको बच्चाको प�रवार

२० बषर् मु�नका गिम्भर असक्त भई 
घरैमा �नरन्तर हेरचाह चाँ�हने प�रवार  

सोधपुछ

乳 子
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४   बाल मे�डकल केयरको ला�ग भ�ा र छुटका कायर्क्रम

(१) �शशु रोगको ला�ग �च�कत्सा खचर्मा छुट  
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजनहरू (प११)

   

(२) बच्चाको ला�ग मे�डकल खचर्मा छुट:
【सोधपुछ 】बाल हेरचाह सहयोग �ड�भजन  ☎03-5744-1275

अ�भभावकले �नवेदन �दए पछ� मे�डकल केयर प्रमाण पत्र जार� ग�रनेछ । बच्चाको 
स्वास्थ्य उपचार गराए पछ� आँफै ले �तन� रकममा उक्त प्रमाणपत्र टो�कयो 
महानगरपा�लका �ेत्रको कुन ैप�न मे�डकल संस्थामा बुझाएपछ� सो रकममा छुट पाइनेछ 

प्री-स्कुल ० बषर् देखी ६ ठ� जन्म 
�दनको माचर् ३१ सम्म  

बच्चाको ६ ठौँ जन्मा दिन को पहिलो 
अप्रिल १ देखी जुनियर हाई स्कुल वा 
१५ द्रौँ जन्म दिनको मार्च ३१ 
पछाडि 

ओता शहरमा बसाई-सराई गरेको वा बच्चा जन्मेको ६ म�हना �भत्र नोवेदन पेश 
गरेमा बच्चा जिन्मनु अघी र सो भन्दा पछ� वा ओता वाडर् मा बस्न सुरु 
गरेप�छ लागेको उपचार खचर्मा छुट �दईनेछ ।
ओता शहरमा बसाई-सराई गरेको वा बच्चा जन्मेको ६ म�हना पछ� नोवेदन पेश 
गरेमा

�नवेदन �दएको म�हनाको  प�हलो �दन बाट लागेको   उपचार खचर्मा छुट 
�दईनेछ ।
आफैँले �तनुर् पन� स्वास्थ्य खचर्, स्वास्थ्य �बमा कायर्क्रम अन्तगर्त औषधी र 
अन्य खचर्, अस्पातल भनार् हँुदा पाउंने स्त�रय खानाको ख़च� ।

(३) बच्चासँग संबिन्धत सहु�लयत कायर्क्रम:
तल �दईएका सहलु ि यत प्राप्त गनर् �नवेदन �दनुहोला : 
�नवेदन बुझाएको अक� म�हनाबाट पैसा प्राप्त गनर् स�कन्छ । योग्यता र सिब्सडीको 
रकमबारे �विस्त्रत जानकार�का ला�ग संपकर्  रा�ु होला ।

(४) अप�रपक्व �शशुको ला�ग पालनपोषण �च�कत्सा
【सोधपुछ】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)

बच्चा 
-पाल्ने भ�ा 

बच्चा हुकार्उने  
भ�ा

असक्त 
बच्चाहरुका 
ला�ग भ�ा

बच्चाहरुको लागी �च�कत्सा 
केयर साखा, बाल हेरचाह 
सहयोग �ड�भजन
☎03-5744-1275

बालवा�लका हुकार्उने 
साखा  
बाल हेरचाह सहयोग 
�ड�भजन
☎03-5744-1274

अस�म वा�सन्दाहरूको 
कल्याण �ड�भजन 
☎03-5744-1251
�ेत्रीय कल्याण र सेवा 
�ड�भजन (प११)

※ बच्चाको भ�ा प्राप्त गनर्का ला�ग बच्चा जिन्मएको १५ �दन �भत्र अथवा कोठा सरेको 
   खन्डमा नयाँ ठेगाना �दनुपन�छ । अक� मह�नाबाट सोह� ठेगानामा पैसा प्राप्त हुन्छ  ।

पाठ ११  बालबा�लका 

प्रकार 

बालबा�लका लाई 
�दईने भ�ा

छुटको प्रकार

�शशुहरुको �दघर्का�लन रोगहरु

मे�डकल सेवाहरु 
�शशुहरुलाई अस्पातल भनार् 
गदार्का फाईदाहरु

मे�डकल (बालबा�लका हुकार्उने 
मे�डकल सेवा )
आत्म �नभर्रता 

�शशुहरुको मान�सक रोग

हाडजो�नर्को  दबुर्लता , दृष ्�ट, शु्रती , वाणी र भोजनको 
अबरोध भएका बाल बा�लकाहरु अथवा मुटु, �म्रगौला , सानो 
आन्द्रा ,कलेजो र शर�रको प्र�तर�ाको �मता �बगे्रको अथवा अरु 
कुन ैआन्त�रक अङको गडबडी भएको र कुन ैतो�कएको संस्थामा 
सल्यक्र�या गरेर सुधार हुनसक्ने भएमा अत्म- नुभर्रताका ला�ग 
तो�कएको मे�डकल संस्थामा गराउन स�कन्छ

जन्मजात रोग,मुटुको रोग, बालबा�लकाको क्यान्सर, 
�म्रगौला �बफलता , �चनी रोग, नेफ्रो�सस र अन्य रोगहरु

हाडजो�नर्मा अथवा ठाँउमा �यरोग लागेका बालबा�लकाहरु र 
जो अस्पताल बस्न मान्यता प्राप्त छन

मनो�च�कत्सक वाडर्मा भनार् भई  मान�सक रोगको उपचार गराई 
रहेका बाल बच्चाहरु।

कायर्क्रमको ला�ग योग्यता : १८ बषर् भन्दा कम उमेरका बच्चाहरु

प्रकार 

योग्यता

मे�डकल केयरको 
प्रमाण पत्रको  
योग्यताको जार� 
�म�त

छुटको दायरा

नवजात �शशु मे�डकल केयर प्रमाणपत्र बाल मे�डकल केयर प्रमाणपत्र

बालबच्चा सहयोग भ�ा

�वशषे बालबच्चा सहयोग

असक्तका ला�ग 
कल्याण भ�ा

योग्यता

जु�नयर हाई सक्नु अगा�ड १५ औ� जन्म 
�दन पछ�को माचर्को  ३१ सम्म

एकल अ�भभावक भई बच्चा १८ बषर् 
पुगेको बषर्को माचर् ३१ सम्म(  गिम्भर 
असक्तता भएको प�रवारको सदस्य प�न 
पदर्छन। )

२० बषर् मु�नको शार��रक/मान�सक 
असक्तता भएको बच्चाको प�रवार

एकल अ�भभावक भई बच्चा १८ बषर् 
पुगेको बषर्को माचर् ३१ सम्म( गिम्भर वा 
सामान्य असक्त बच्चा भएको प�रवार )
(गिम्भर असक्त बच्चा  भएको दबु ै
अ�भभावक भएको प�रवार ) 

२० बषर् मु�नको शार��रक/मान�सक 
असक्तता भएको बच्चाको प�रवार

२० बषर् मु�नका गिम्भर असक्त भई 
घरैमा �नरन्तर हेरचाह चाँ�हने प�रवार  

सोधपुछ
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५ �श�ा

(१) जापानको �श�ा प्रर्णल�
जापानी �बद्यालयको   �श�ा ६-३-३-४  संरचनामा आधा�रत छ।  जस अन्तगर्त ६ बषर्  
प्राथ�मक �वद्यालय, ३ बषर् जु�नयर हाई , ३ बषर् हाई स्कुल र  ४ बषर् यु�नभ�सर्ट� �श�ा 
पछर् । श�ै�क शत्र अ�प्रल मा सुरु भएर अक� बषर्को माचर् मा समाप्त हुनेछ ।

(२) �कन्डरगाट�न
【सोधपुछ】�नजी �बध्यालय व्यवस्थापन साखा, शै��क मामला �डभीजन   

            ☎03-5744-1619
३ देखी ५ बषर् सम्मका प्राथ�मक �बध्यालय जानु अघी का बालबा�लकाहरु जाने  श�ै�क 
संस्थालाई �कन्डरगाट�न भ�नन्छ । 

(१) �नजी �कन्डरगाट�न जाने बच्चा भएको अ�भभावकलाई अनुदान रकम तथा सहयोग रकम
�नजी �कन्डरगाट�न जाने बच्चा भएको अ�भभावक (ओता शहरमा �नवासी दतार् गरेको 
व्यिक्त) लाई सहयोग रकम आ�द प्रदान ग�रन्छ। आवेदनको प्र�क्रया आ�दबारे जानकार� 
�कन्डरगाट�नमाफर् त �दइने छ। 
[उपलब्ध छुटका कायर्क्रमहरु �नम्न छन । ]

○ भनार् शुल्कमा �दईने छुट। ( एक पटक प्रती बच्चा भनर् गदार्  �दईने छुट। )
○ बच्चाको स्याहारसुसारको ला�ग सु�वधा केन्द्रहरू आ�द प्रयोग प्रदान (सानो 
बालबा�लका �श�ा �नःशुल्क प्रदान प्रणाल�)

○ अ�भभावकको आ�थर्क भार� �गरावट सहयोग रकम (बच्चाको स्याहारसुसारको 
ला�ग सु�वधा केन्द्रहरू आ�द प्रयोगको थप सु�वधा प्रदान ग�रने सहयोग रकम)

(३) प्राथ�मक �बध्यालय र जू�नयर हाई स्कूल
【सोधपुछ】�बद्यालय प्रवेश र �नद�शन साखा, �बध्यालय मामला �ड�भजन  

                 ☎03-5744-1429
ओता शहरमा  ५९ वटा नगरपा�लका द्वरा सन्चा�लत प्राथ�मक �बध्यालय र २८ वटा 
जू�नयर हाई �बध्यालय हरँू छन । �वदेशी बालबा�लका लाई �बध्यालयको �श�ा अ�नवायर् 
छैन । यध्यपी, ओता वाडर् मा �नवासी दतार् भएका बालबा�लकाहरु लाई नगरपा�लका को 
प्राथ�मक �बध्यालय र जू�नयर हाई स्कुल ले भनार् �लने छन । 

(१) स्था�नय प्राथ�मक अथवा जू�नयर हाई स्कूल मा भनर् वा अरु �बध्यालयमा 
    सरेमा :

चा�हने कागजातहरू: छोरा वा छोर�को रेिजडने्ट काडर् वा �वशषे स्थायी �नवासी प्रमाणपत्र 
र पासपोटर्
उक्त सम्पूणर् कागजात �लएर �बध्यालय मामला �ड�भजन, �बध्यालय प्रवेश र �नद�शन 
शाखा (�नस्सेइ आरोमा स्कवेयर पाँच� तल्ला) मा प्र�क्रया गनुर्होस।् �श�ा बोडर्ले 
�दइएको आवेदनअनुसार बच्चाले जाने �वद्यालयको �न�दर्ष्ट आ�द गन�छ।
※ रािष्ट्रय, �नजी वा टोक्यो महानगरद्वारा सञ्चा�लत �वद्यालयमा भनार्का ला�ग 

सम्बिन्धत �वद्यालयलाई प्रत्य� रूपमा सम्पकर्  गनुर्होस।्
(२) �बध्यालय को �फस

ओता शहरको नगरपा�लका द्वारा सँचा�लत प्राथ�मक र जु�नयर हाई स्कुलमा भनार् 
भएको खचर्, स्कुलको �फस र पाठ्यपुस्तकको खचर् �तनुर् पद�न तथापी स्कुलमा चा�हने 
अन्य सामानहरु , पढ्नलाई चा�हने सामाग्रीहरु , स्कुलको खाना , �पक�नक र श�ै�क 
भ्रमणको खचर् अ�भभावक स्व्यम िजम्मेवार हुनु पन�छ । 

(३) �बध्यालय को हािजर सहयोग प्रणाल� :
प्राथ�मक वा जुनइयर हाई स्कुलले �बध्याथी �बध्यालय को खाना वा आवश्यक शै��क 
सामाग्री �कन्नको ला�ग आ�थर्क समस्या परेका ओता शहरका वाडर् अ�ंशक छुट �दन 
स�कन्छ(आयमा आधा�रत भएर छुट �दईनेछ)  ।जापानमा प्रथ�मक �बद्यालय जाने 
�बध्यालय आँफै �बध्याथी जान्छन ।  

(४) ओता बालबा�लका जापानी भाषा क�ा
ओता शहरमा बस्ने �बध्यालय मा अध्ययनरत अथवा प्राथ�मक �वद्यालयमा भनार् 
हुनुभन्दा ६ अगा�डदे�ख भनार् हुने समयसम्मका जापानी भाषा राम्रो�सत बोल्न र सुनेर 
बुझ्न नसक्ने बच्चाहरूको ला�ग जापानी भाषाको क�ा सञ्चालन ग�रएको छ।
सु�वधा गाइड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द) (P८९) हेनुर्होस।्
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जापानमा प्राथ�मक �बध्यालय जान थालेप�छ प्रायः बच्चाहरू 
एकल ै�वद्यालय जाने र आउने गछर्न।् त्यसैले कुन ै
आपत्काल�न िस्थ�तमा पदार् बच्चा आफैले मदत खोजेर जान 
सक्ने स्थलहरूको राम्रो जानकार� हुनु आवश्यक छ।
आफ्नो बच्चालाई निजकको प्रहर� चौक�को ठेगाना �सकाउनुका 
साथ ै"कोदोमो SOS घर (कोदोमो SOS नो-इए)" ले�खएको 
िस्टकर टाँ�सएको निजकको पसल, �नजी घर वा कोिम्बनी 
आ�दको जानकार� आफ्नो बच्चालाई �दइरा�ुहोस।् कोदोमो SOS" 

घर िस्टकर

(४) हाई स्कुल र यु�नभ�सर्ट�:
जापान मा अ�नवायर् �श�ा (प्राथ�मक र जु�नयर हाई )पढे पछ� प्राय सबै �वद्याथ�हरु हाई 
स्कुल पढ्न जान्छन( �नय�मत जाने �बध्याथी ३ बषर् र पाटर् टाइम जानेहरु ४ बषर्)। 
धेरै �बध्याथी यु�नभ�सर्ट� वा प्रा�व�धक कलेज हाई स्कुल �श�ा सकेर पढ्छन ।

(५) ओता वाडर् छात्रव�ृ� प्रणाल�
【सोधपुछ】कल्याण व्यवस्थापन �ड�भजन

                 ☎03-5744-1245 
�व�शष्ट �बध्यालय को प्रा�व�धक पाठ्यक्रम, �वश्व �बध्यालय आ�दमा भनार् गन� क्रममा 
भएको वा अध्ययनरत �बध्याथी मध्हे आ�थर्क कारणले �बध्यालयमा भनार् गनर् क�ठनाइ 
भएका व्यिक्तलाई छनौट गरेप�छ ओता वाडर् ले शै��क शुल्कको ला�ग ऋण प्रदान गन�छ।
साथ ैहाई स्कुल आ�दमा भनार् हुने योजना हुनेहरूमध्ये एक �निश्चत सतर् पूरा गन�लाई 
छनौट गरेप�छ ८० हजार येन अनुदान भुक्तानी ग�रनेछ।

पाठ ११  बालबा�लका 
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५ �श�ा

(१) जापानको �श�ा प्रर्णल�
जापानी �बद्यालयको   �श�ा ६-३-३-४  संरचनामा आधा�रत छ।  जस अन्तगर्त ६ बषर्  
प्राथ�मक �वद्यालय, ३ बषर् जु�नयर हाई , ३ बषर् हाई स्कुल र  ४ बषर् यु�नभ�सर्ट� �श�ा 
पछर् । श�ै�क शत्र अ�प्रल मा सुरु भएर अक� बषर्को माचर् मा समाप्त हुनेछ ।

(२) �कन्डरगाट�न
【सोधपुछ】�नजी �बध्यालय व्यवस्थापन साखा, शै��क मामला �डभीजन   

            ☎03-5744-1619
३ देखी ५ बषर् सम्मका प्राथ�मक �बध्यालय जानु अघी का बालबा�लकाहरु जाने  श�ै�क 
संस्थालाई �कन्डरगाट�न भ�नन्छ । 

(१) �नजी �कन्डरगाट�न जाने बच्चा भएको अ�भभावकलाई अनुदान रकम तथा सहयोग रकम
�नजी �कन्डरगाट�न जाने बच्चा भएको अ�भभावक (ओता शहरमा �नवासी दतार् गरेको 
व्यिक्त) लाई सहयोग रकम आ�द प्रदान ग�रन्छ। आवेदनको प्र�क्रया आ�दबारे जानकार� 
�कन्डरगाट�नमाफर् त �दइने छ। 
[उपलब्ध छुटका कायर्क्रमहरु �नम्न छन । ]

○ भनार् शुल्कमा �दईने छुट। ( एक पटक प्रती बच्चा भनर् गदार्  �दईने छुट। )
○ बच्चाको स्याहारसुसारको ला�ग सु�वधा केन्द्रहरू आ�द प्रयोग प्रदान (सानो 
बालबा�लका �श�ा �नःशुल्क प्रदान प्रणाल�)

○ अ�भभावकको आ�थर्क भार� �गरावट सहयोग रकम (बच्चाको स्याहारसुसारको 
ला�ग सु�वधा केन्द्रहरू आ�द प्रयोगको थप सु�वधा प्रदान ग�रने सहयोग रकम)

(३) प्राथ�मक �बध्यालय र जू�नयर हाई स्कूल
【सोधपुछ】�बद्यालय प्रवेश र �नद�शन साखा, �बध्यालय मामला �ड�भजन  

                 ☎03-5744-1429
ओता शहरमा  ५९ वटा नगरपा�लका द्वरा सन्चा�लत प्राथ�मक �बध्यालय र २८ वटा 
जू�नयर हाई �बध्यालय हरँू छन । �वदेशी बालबा�लका लाई �बध्यालयको �श�ा अ�नवायर् 
छैन । यध्यपी, ओता वाडर् मा �नवासी दतार् भएका बालबा�लकाहरु लाई नगरपा�लका को 
प्राथ�मक �बध्यालय र जू�नयर हाई स्कुल ले भनार् �लने छन । 

(१) स्था�नय प्राथ�मक अथवा जू�नयर हाई स्कूल मा भनर् वा अरु �बध्यालयमा 
    सरेमा :

चा�हने कागजातहरू: छोरा वा छोर�को रेिजडने्ट काडर् वा �वशषे स्थायी �नवासी प्रमाणपत्र 
र पासपोटर्
उक्त सम्पूणर् कागजात �लएर �बध्यालय मामला �ड�भजन, �बध्यालय प्रवेश र �नद�शन 
शाखा (�नस्सेइ आरोमा स्कवेयर पाँच� तल्ला) मा प्र�क्रया गनुर्होस।् �श�ा बोडर्ले 
�दइएको आवेदनअनुसार बच्चाले जाने �वद्यालयको �न�दर्ष्ट आ�द गन�छ।
※ रािष्ट्रय, �नजी वा टोक्यो महानगरद्वारा सञ्चा�लत �वद्यालयमा भनार्का ला�ग 

सम्बिन्धत �वद्यालयलाई प्रत्य� रूपमा सम्पकर्  गनुर्होस।्
(२) �बध्यालय को �फस

ओता शहरको नगरपा�लका द्वारा सँचा�लत प्राथ�मक र जु�नयर हाई स्कुलमा भनार् 
भएको खचर्, स्कुलको �फस र पाठ्यपुस्तकको खचर् �तनुर् पद�न तथापी स्कुलमा चा�हने 
अन्य सामानहरु , पढ्नलाई चा�हने सामाग्रीहरु , स्कुलको खाना , �पक�नक र श�ै�क 
भ्रमणको खचर् अ�भभावक स्व्यम िजम्मेवार हुनु पन�छ । 

(३) �बध्यालय को हािजर सहयोग प्रणाल� :
प्राथ�मक वा जुनइयर हाई स्कुलले �बध्याथी �बध्यालय को खाना वा आवश्यक शै��क 
सामाग्री �कन्नको ला�ग आ�थर्क समस्या परेका ओता शहरका वाडर् अ�ंशक छुट �दन 
स�कन्छ(आयमा आधा�रत भएर छुट �दईनेछ)  ।जापानमा प्रथ�मक �बद्यालय जाने 
�बध्यालय आँफै �बध्याथी जान्छन ।  

(४) ओता बालबा�लका जापानी भाषा क�ा
ओता शहरमा बस्ने �बध्यालय मा अध्ययनरत अथवा प्राथ�मक �वद्यालयमा भनार् 
हुनुभन्दा ६ अगा�डदे�ख भनार् हुने समयसम्मका जापानी भाषा राम्रो�सत बोल्न र सुनेर 
बुझ्न नसक्ने बच्चाहरूको ला�ग जापानी भाषाको क�ा सञ्चालन ग�रएको छ।
सु�वधा गाइड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द) (P८९) हेनुर्होस।्
https://www.ota-goca.or.jp/japaneseclass_children/

जापानमा प्राथ�मक �बध्यालय जान थालेप�छ प्रायः बच्चाहरू 
एकल ै�वद्यालय जाने र आउने गछर्न।् त्यसैले कुन ै
आपत्काल�न िस्थ�तमा पदार् बच्चा आफैले मदत खोजेर जान 
सक्ने स्थलहरूको राम्रो जानकार� हुनु आवश्यक छ।
आफ्नो बच्चालाई निजकको प्रहर� चौक�को ठेगाना �सकाउनुका 
साथ ै"कोदोमो SOS घर (कोदोमो SOS नो-इए)" ले�खएको 
िस्टकर टाँ�सएको निजकको पसल, �नजी घर वा कोिम्बनी 
आ�दको जानकार� आफ्नो बच्चालाई �दइरा�ुहोस।् कोदोमो SOS" 

घर िस्टकर

(४) हाई स्कुल र यु�नभ�सर्ट�:
जापान मा अ�नवायर् �श�ा (प्राथ�मक र जु�नयर हाई )पढे पछ� प्राय सबै �वद्याथ�हरु हाई 
स्कुल पढ्न जान्छन( �नय�मत जाने �बध्याथी ३ बषर् र पाटर् टाइम जानेहरु ४ बषर्)। 
धेरै �बध्याथी यु�नभ�सर्ट� वा प्रा�व�धक कलेज हाई स्कुल �श�ा सकेर पढ्छन ।

(५) ओता वाडर् छात्रव�ृ� प्रणाल�
【सोधपुछ】कल्याण व्यवस्थापन �ड�भजन

                 ☎03-5744-1245 
�व�शष्ट �बध्यालय को प्रा�व�धक पाठ्यक्रम, �वश्व �बध्यालय आ�दमा भनार् गन� क्रममा 
भएको वा अध्ययनरत �बध्याथी मध्हे आ�थर्क कारणले �बध्यालयमा भनार् गनर् क�ठनाइ 
भएका व्यिक्तलाई छनौट गरेप�छ ओता वाडर् ले शै��क शुल्कको ला�ग ऋण प्रदान गन�छ।
साथ ैहाई स्कुल आ�दमा भनार् हुने योजना हुनेहरूमध्ये एक �निश्चत सतर् पूरा गन�लाई 
छनौट गरेप�छ ८० हजार येन अनुदान भुक्तानी ग�रनेछ।

पाठ ११  बालबा�लका 
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(६) अन्य छात्रव�ृ� कायर्क्रमहरू

सोधपुछ

☎03-3736-2026

�नजी उच्च �बध्यालय खचर्हरू सिब्सडी गनर् सिब्सडी कायर्क्रमहरू:

सोधपुछ

पाठ ११  बालबा�लका 

सिब्सडी कायर्क्रमहरू

महानगर�य छात्रव�ृ�

जापान �बध्याथी सेवा 
संस्था छात्रव�ृ�

महानगर�य आमा र बच्चा , 
बुबा र बाल कल्याण कोष

शै��क सहयोग  कोष

रािष्ट्रय शै��क ऋण

सावर्ज�नक लाभ सिम्म�लत संस्था, 
टोक्यो महानगर �नजी �वद्यालय 
सिम्म�लत संस्था, छात्रव�ृ� कोष शाखा

प्रत्येक �बध्यालय को छात्रव�ृ� डसे्क सम्बिन्धत कमर्चार��सत 
सम्पकर्  गर� जानकार� प्राप्त गनुर्होस।्

स्वतन्त्र प्रशास�नक �नगम जापान �बध्याथी 
सहयोग संगठन,
सामािजक कल्याण �ड�भजन (प११)

ओता  वाडर्  सोसायट� कल्याण 
एसो�सएशन

☎03-3761-7551जापान फाइनान्स कप�रेसन, ओमोर� 
शाखा, रािष्ट्रय जीवन प�रयोजना

☎03-5206-7929

सिब्सडी कायर्क्रमहरू

�नजी हाई स्कुल आ�द �बध्यालय 
शुल्क �गरावट सहयोग रकम 
प�रयोजना

�नजी उच्च �बध्यालय मा भनार् हुनका 
ला�ग  प्रवेश  तयार� शुल्कमा  
ऋण प्रणाल�

टोक्यो महानगर �नजी �बध्यालय 
भनार् सहयोग रकम केन्द्र
�बध्यालय शुल्क �गरावट सहयोग 
रकम शाखा
सावर्ज�नक लाभ सिम्म�लत 
संस्था, टोक्यो महानगर �नजी 
�बध्यालय सिम्म�लत संस्था
�बध्यालय भनार् तयार� रकम शाखा

भनार् हुने �बध्यालय सँग 
सम्पकर्  गर� जानकार� 
प्राप्त गनुर्होस।्

☎03-5206-7925
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(६) अन्य छात्रव�ृ� कायर्क्रमहरू

सोधपुछ

☎03-3736-2026

�नजी उच्च �बध्यालय खचर्हरू सिब्सडी गनर् सिब्सडी कायर्क्रमहरू:

सोधपुछ

पाठ ११  बालबा�लका 

सिब्सडी कायर्क्रमहरू

महानगर�य छात्रव�ृ�

जापान �बध्याथी सेवा 
संस्था छात्रव�ृ�

महानगर�य आमा र बच्चा , 
बुबा र बाल कल्याण कोष

शै��क सहयोग  कोष

रािष्ट्रय शै��क ऋण

सावर्ज�नक लाभ सिम्म�लत संस्था, 
टोक्यो महानगर �नजी �वद्यालय 
सिम्म�लत संस्था, छात्रव�ृ� कोष शाखा

प्रत्येक �बध्यालय को छात्रव�ृ� डसे्क सम्बिन्धत कमर्चार��सत 
सम्पकर्  गर� जानकार� प्राप्त गनुर्होस।्

स्वतन्त्र प्रशास�नक �नगम जापान �बध्याथी 
सहयोग संगठन,
सामािजक कल्याण �ड�भजन (प११)

ओता  वाडर्  सोसायट� कल्याण 
एसो�सएशन

☎03-3761-7551जापान फाइनान्स कप�रेसन, ओमोर� 
शाखा, रािष्ट्रय जीवन प�रयोजना

☎03-5206-7929

सिब्सडी कायर्क्रमहरू

�नजी हाई स्कुल आ�द �बध्यालय 
शुल्क �गरावट सहयोग रकम 
प�रयोजना

�नजी उच्च �बध्यालय मा भनार् हुनका 
ला�ग  प्रवेश  तयार� शुल्कमा  
ऋण प्रणाल�

टोक्यो महानगर �नजी �बध्यालय 
भनार् सहयोग रकम केन्द्र
�बध्यालय शुल्क �गरावट सहयोग 
रकम शाखा
सावर्ज�नक लाभ सिम्म�लत 
संस्था, टोक्यो महानगर �नजी 
�बध्यालय सिम्म�लत संस्था
�बध्यालय भनार् तयार� रकम शाखा

भनार् हुने �बध्यालय सँग 
सम्पकर्  गर� जानकार� 
प्राप्त गनुर्होस।्

☎03-5206-7925
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