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िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

ककहलने

भाग ललन 
सक्नने  वयककत

कहाँ

शुल्क ककत जना

लशशु 
स्याहार 
सनेवा

आवनेदन 
कदनने त�रका

समपक्ष
आवनेदन 
कदनने ठाउँ

2020 साल र्ोभेमबर 4 ताररख, 11 ताररख, 18 ताररख, 25 
ताररख र विसेमबर 2 ताररख (बधुबार)
6:30 pm~8:30 pm

रिाथममक तथा वर्म्न माधयममक विद्ालयमा अधययर्रत बच् ा 
भएका विदेलश अमभभािक।
वहरागार्ा र काताकार्ा पढ्र् स�े वयककत।

उपभोकता केनद्र रं् 5 ब�ठक कोठा (खामाता 5-13-26)

वर्ःशलु्क पवहले र्ाम लेखाउर्े 15 जर्ा

लशश ुसयाहार सेिा उपल� छ। 1 िषना 6 मवहर्ा िा सोभनदा 
बढीदेखख रिाथममक विद्ालयको दोस्ो कषिाको विद्ाथसीसमम। 
पवहले र्ाम लेखाउर्े 5 जर्ा। वर्ःशलु्क

HP माफना त आिेदर् वदर्हुोसh्ttps://www.ota-goca.or.jp/
schoolnotice2020/
अथिा समपकना  FAX र्मबरमा FAX पठाउर्हुोस ्िा समपकना  
ठेगार्ामा पोस्कािना पठाउर्हुोस।्

(सामान्य समममललत सथंिा) अनतरानाष्ट र्िय सहर ओता सघं
〒143-0023 ओता सहर, सान्ो 2-3-7, ओमोरी सहर विकास रििर्नार् भिर् 4F
☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982
E-mail mail@ota-goca.or.jp
URL https://www.ota-goca.or.jp/

कवदनेशी अरभभावकहरूको लाकग जापानी भाषा कोस्ष 
"कवद्यालयको कप्र�् (सूचनापत्र) पढ�"

तपाईं बच् ाले विद्ालयबा् ललएर आउर्े जापार्ी भाषाको वरिन् (सू्र्ापत्र) 

पढ्र् स�ुहुनछ? वरिन् (सू्र्ापत्र) पढ्र्े तररका, मह�िपूणना भाग खो�े तररका र 

विद्ालयमा धरैे रियोग गररर्े शब्दको अथना लसक�। यो कलास, कषिा कोठा आएर 

िा अर्लाइर् (Zoom) मधये कुर्ै एक ्यर् गरी ललर् सवकनछ!



अमभभािकको काम (यसमा काम खोलजरहकेो वयककत पवर् पर्नेछ), 
रोग, रिसूवत, र्लस्ङ केयर िा वबरामीको हरे्ाह, अधययर् जसता 
कारणले गदाना घरमा हरे्ाह गर्ना र्सवकर्े अिथिा भएका लशशहुरू

आमथ्क िषना 2021 सालको "र्सनारी भर्ाना समब�ी पसु्सतका" र आिे-
दर्को लावग आिश्यक फारामहरू अक्ोबर 1 ताररखदेखख आिेद-
र्थिलहरूमा वितरण गररर्े हुर्ाले, र्सनारी सकुलको र्याँ जार्कारी 
आवद वर्�य गर्ुनाहोस।्
यो जार्कारी ओता सहरको होमपेजमा पवर् राखखर्ेछ। तपाईंले 
आिेदर् फाराम आवद िाउर्लोि गर्ना स�ुहुर्ेछ।
विदेशी र्ागररकहरूको बसोबास योग्यता (मभसा) वर्�य गररर्ेछ।

हरेक िषना र्ोभेमबरमा साह्र ैमभि हुर्े गछना। र्ोभल कोरोर्ाभाइरस 
आवदबा् हुर्े सकं्रमण फैललर् र्वदर्को लावग पवर्, फरक-फरक 
समयमा आिेदर् वदई सहयोग गर्ुनाहोस।्
आिेदर्थिलमा र्आईकर् र्हुर्े वयककत मात्र आउर्हुुर् अर्रुोध 
गदनाछ�।
धमनाको कारण खार् र्हुर्े खाद् सामग्री आवद भएमा, आिेदर्को 
बेला जार्कारी वदर्हुुर् अर्रुोध गदनाछ�।

ओता सहरमा �घना्र्ाको सङ्खया घव्रहकेो छ तर साइकलको �घना्र्ाको दर भर्े हरेक िषना बवढरहकेो छ। 
साइकल भर्ेको सिारी साधर् हो। साइकल ्लाउँदा पालर्ा गर्ुनापर्ने पाँ् वर्यमहरूको पालर्ा गर�।

1.  सामान्यतया साइकल सिारी मागनामा ्लाउर्पुछना। केही तोवकएका 
ठाउँहरूमा मात्र पैदल मागनामा ्लाउर् सवकनछ। (*)

2.  सिारी मागनाको बायाँ पवट्ट ्लाउर्पुछना।
3.  पैदल मागनामा पैदल यात्रीलाई रिाथममकता वदर्पुछना  र साइकल सिारी मागना 
पवट्ट वबसतारै ्लाउर्पुछना।

4. सरुषिाका वर्यमहरूको पालर्ा गर्ुनापछना।
•  मवदरा सेिर् गरेर ्लाउर्े, �ई जर्ा ्ढ्र्े र एकैसाथ अगावि बढर्े 
कायनाहरू वर्षेध गररएको छ।

•  राती लाइ् बा�पुछना।
•  �ई िा सोभनदा धरैे बा्ोहरूको ममलर् भएको 
्ोक आवदमा र्ि ावफक लाइ्को पालर्ा र एक
 प्क रोकेर सरुषिा वर्�य गर्ुनापछना।

5. बच् ाहरूले ह�ेे् लगाउर्पुछना।

*वर्म्न अिथिामा पैदल मागनामा साइकल ्लाउर् सवकनछ।
•  सिक म्नह आवदद्ारा वर्वद््ट् गररएको खण्िमा
•  साइकल ्लाउर्े वयककत 13 िषना भनदा कम उमेरको बच् ा िा 70 िषना िा 
सोभनदा बढीको िकृर्िकृर्ा िा अपाङ्गता भएको वयककत भएमा

•  सिक वर्मानाण कायना िा सिारी मागना वयसत भई खतरा भएको खण्िमा

र्ोभेमबर 8 ताररख (आइतबार) 9:00 am~4:00 pm
ओता सहर कायानालय मखुय भिर् 3F को लशश ुसयाहार सेिा 
शाखाको काउन्रमा आिेदर् ललइर्ेछ।

लशश ुसयाहार सवुिधाहरूको जार्कारी रिदार् गररर्कुा साथै बच् ा 
हुकानाउर्े कुरा समब�ी परामशना वदइनछ। अक्ोबर र र्ोभेमबरमा ओता 
सहर कायानालय मखुय भिर्मा विशेष काउन्रको वयिथिा गररर्ेछ। 
अवग्रम रूपमा र्ाम लेखाउर् ुपर्नेछ।

ओता सहर काया्षलय मुख्य भवन 3F, लशशु स्याहार सनेवा शाखा, लशशु 
स्याहार सनेवा प्रयोग सहायक कम्षचारी
खामाता 5-13-14 ☎ 03-5744-1280
अथिा हरेक षित्रको रिशासवर्क कायानालयको समाज कल्ाण शाखाको 
परामशना कमना्ारी (यहाँ कागजात ललइर्े काम मात्र गररनछ)
●  ओमोरी   ओमोरी-वर्सी 1-12-1  ☎ 03-5843-1028
●  च्योफु   यवुकगाया ओ्कुामा्ी 4-6  ☎ 03-3726-0791
●  खामाता   खामाता होनच्यो 2-1-1  ☎ 03-6715-8800
●  कोउजीया र हार्ेदा   वहगासी-कोउजीया 1-21-15 

☎ 03-3741-6521
आिेदर् फाराम भर्ने तररका थाहा र्भएमा, परामशना आिश्यक िा अन्य 
र्बझुेको कुरा भएमा, लशश ुसयाहार सेिा शाखामा आउर्हुुर् लसफाररस 
गदनाछ�।

लशशु स्याहार सनेवा शाखा, लशशु स्याहार सनेवा प्रयोग सहायक कम्षचारी 
लशशु स्याहार सनेवा सल्लाहकार
☎ 03-5744-1617

शहरी पूिानाधार विकास वयिथिापर् र्ि ावफक सरुषिा तथा साइकल 
वयापक योजर्ा लजममेिार कमना्ारी
☎ 03-5744-1315 FAX 03-5744-1527
E-mail t-toshikan@city.ota.tokyo.jp
URL   https:// www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/

sumaimachinami/kotsuanzen/

लशश ुसयाहार सेिा शाखा, लशश ुसयाहार सेिा रियोग सहायक कमना्ारी

☎ 03-5744-1280 FAX 03-5744-1715

URL https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/index.html

2021 साल अकप्रलदने�ख नस्षरी स्कुलमा भना्षको लाकग आवनेदन तथिा लशशु स्याहार सनेवा सल्लाहकारसँग परामश्ष

साइकलको सडक सुर�ा कनयम तथिा मया्षदाको बारनेमा

समपक्ष

समपक्ष

स्वीकृकत प्राप्त नस्षरी स्कुलमा भना्षको लाकग आवनेदन लशशु स्याहार सनेवा सल्लाहकारसँग परामश्ष

2020 साल अक्ोबर 1 ताररख (विहीबार) देखख र्ोभेमबर 30 
ताररख (सोमबार) समम

स्वीकृकत प्राप्त नस्षरी स्कुलमा भना्षको लाकग आवनेदन

लशशु स्याहार सनेवा सल्लाहकारसँग परामश्षको 
लाकग अकग्रम रूपमा नाम लनेखाउनुहोस्

आिेदर् वदर्े ठाउँमा आिश्यक कागजातहरू ललएर आउर्हुोस्

ककहलने

साइकल चलाउँदा पालना गनु्षपन� पाँच कनयमहरू

आवनेदन कदनने ठाउँ

आवनेदन कदनने त�रका

आवनेदन कदन सक्नने  
वयककत

कबदाको कदन 
काउ�्र खुला रहनने 

समय

ध्यान कदनुपन� 
कुराहरू

आवश्यक 
कागजात कवतरण

�ई िा सोभनदा धरैे बा्ोहरूको ममलर् भएको 
्ोक आवदमा र्ि ावफक लाइ्को पालर्ा र एक



"काइस्युलने दनेखनेको, महसुस गरनेको! सनफ्रा��सस्को - कान�रन-मा� प्र�ान 160 वष्ष-

यो साल का् ुकाइसय ुकार्ररर्-मारुमा अमेररकाको सर्फ्रास्नससकोमा गएको 160 औ ंसाल हो।

का् ुकाइसय ु�ारक भिर्मा पवहलो िावष्को�िको अिसरमा कार्ररर्-मारुको यात्रा समब��त 

कागजातहरू र काइसयकुो र्ो्देखख 160 िषना अमघ काइसयलुे सर्फ्रास्नससकोमा देखकेो कुरा, 

महससु गरेको कुरा आवद कलोजअप गरेको विशेष रिदशनार्ीको आयोजर्ा गररर्ेछ।

सर्फ्रास्नससकोमा अवहले पवर् कार्ररर्-मारुको 3 जर्ा र्ाविकको समामध म्र 

वर्नद्रामा छ। हालसमम थाहा र्भएका ती वयककतहरूसँग समब��त कुराहरू पवर् 

पवहलो प्क भण्िारणमा रहकेो सामग्रीबा् सबैसाम ुरिसततु गररर्ेछ।

राष्ट र्िय जनगणनामा सहयोग ग�रकदनुभएकोमा ध�वाद।

सनदभना ममवत अक्ोबर 1 ताररखमा, जापार्मा बसोबास गर्ने सबै 

उमेर र राष्ट र्ियताका सबै वयककतहरूलाई ललषित गरी जापार्भरर 

एकसाथ जर्गणर्ा गररएको मथयो।

सबैले जिाफ वदई सहयोग गररवदर्भुएकोमा धन्यिाद वयकत गर्ना 

्ाहनछ�।

्रण 3 को विशेष सहर वर्िासी कर तथा लजल्ला वर्िासी कर 

(वर्िासी कर) को भकुतार्ी मयाद र्ोभेमबर 2 ताररख हो।

मयादसमममा भकुतार्ी गर्ुनाहोस।्

्रण 4 को भकुतार्ी मयाद रेइिा 3 साल फेब्अुरी 1 ताररख हो।

र्वबससीकर् भकुतार्ी गर्ुनाहुर् अर्रुोध गदनाछ�।

कर भकुतार्ी समब�ी परामशनाको लावग ओता सहरको होमपेजमा 

हरे्ुनाहोस।्

सेप््ेमबर 4 ताररख (शकु्रबार) देखख विसेमबर 6 ताररख (आइतबार) समम

■भिर् खलुा रहर्े समय: 10:00 am~6:00 pm

* सोमबार (सोमबार सािनाजवर्क वबदा भएमा, �सको भोललपल््), िषनाको अ� र िषनाको 

सरुुको अिमध बाहके

■भिर्को व्क् शलु्क: सामान्य व्क् 300 येर्, रिाथममक तथा 

वर्म्न माधयममक विद्ालयको विद्ाथसीको लावग 100 येर् (विमभन् 

रिकारका छु्हरू उपल� छर्)्

का् ुकाइसय ु�ारक भिर्

☎ 03-6425-7608 FAX 03-6425-7610

E-mail kaishu@city.ota.tokyo.jp

URL https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hakubutsukan/katsu_kinenkan/index.html

थिार्ीय गवतविमध रििर्नार् शाखा, तथ्याङ्क तथा 

अर्सु�ार् कमना्ारी

☎ 03-5744-1186 FAX 03-5744-1518

E-mail toukei@city.ota.tokyo.jp

कर भकुतार्ी शाखा

☎ 03-5744-1205

FAX 03-5744-1517

URL  https://www.city.ota.tokyo.jp/

seikatsu/zeikin/

काचु काइस्यु �ारक भवन उद्घा्नको पकहलो 
वाकष्को�व कवशनेष प्रदश्षनी

2020 साल  राष्ट र्िय जनगणना कनवासी कर भुकतानीबारने (चरण 3)

समपक्ष

समपक्ष
समपक्ष

ककहलने

शुल्क



ओता बालबाललका जापानी भाषा कलास

आरथ्िक वष्ष 2020 को 

"अनतरा्षष्ट र्िय सहर ओताको 

दूत (कूरू, ओता सहर दूत)" 

तोककएको छ!

①~③ सबैमा पर्ने बालबाललकाहरू
①  ओता सहरमा बसोबास गर्ने विदेशी राष्ट र्ियता आवद भएका बालबाललकाहरू
②  विद्ालयमा भर्ाना हुर् ुअगाविका बालबाललका (2005 साल अवरिल 2 
ताररखदेखख 2014 साल अवरिल 1 ताररखसमममा जन्म भएका बालबाललका) 
अथिा रिाथममक विद्ालयमा भर्ाना हुर् 6 मवहर्ा बाँकी रहकेो बेलादेखख भर्ाना 
र्हुनजेलसममका बालबाललका (2014 साल अवरिल 2 ताररखदेखख 2015 
साल अवरिल 1 ताररखसमममा जन्म भएका बालबाललका)

③  जापार्ी भाषाको ज्ार् र्भई सहरद्ारा सञ्ाललत विद्ालयमा भर्ाना र्भएका 
बालबाललका

ओता सहरमा रिाथममक तथा वर्म्न माधयममक विद्ालयमा भर्ाना हुर् ुअगावि जापार्ी भाषा लसकाउर्े कलास छ।

अगस् 28 ताररख (शकु्रबार) ओता सहर कायानालयको मखुय भिर्मा वर्यकुकत समारोह आयोजर्ा गररयो। यस प्क र्ोभल कोरोर्ाभाइरसको असरले 
गदाना, पवहलो प्क दूतमा वर्यकुकत गररर्े 6 जर्ा मात्र उपस्थित गराइयो र उहाँहरूलाई ओता सहर रिमखुले वर्यकुकतपत्र रिदार् गर्ुनाभयो।
ओता सहर रिमखुले परु्वर््यकुकत र दोस्ो िषनाको दूतहरू 21 जर्ा गरी, इन्ोर्ेलशया, ्ीर्, अमेररका, थाइल्ाण, र्ेपाल, दलषिण कोररया, हङ्गेरी, लस-
ङ्िापरु, ब्ालजल, मभयतर्ाम, ्ककी र इ्ालीको जममा 27 जर्ालाई "दूत" को काम अर्रुोध गर्ुनाभयो!
"अनतरानाष्ट र्िय सहर ओताको दूत" हरूले विदेशीको आँखाबा् देखखर्े ओता सहरको आकषनाक र मर्ोहर कुराहरू, रमाइलो इभेन् आवदबारे तपाईंहरू 
लगायत ससंारभररको वयककतहरूलाई जार्कारी रिदार् गर्ुनाहुनछ!
"अनतरानाष्ट र्िय सहर ओता" को होमपेजमा दूतहरूको परर्य तथा दूतहरूले गरेका गवतविमधको जार्कारी आवद राखखएको छ। र्वबससीकर् हरे्ुनाहोस!्

[कलास सञ्ालर् सगंठर्को र्ाम] लेगातो ओता

[थिार्] ओता सहर, बहुसांसककृ वतक सहजीिर् रििर्नार् केनद्र "mics ओता 

कलास"

ठेगार्ा: ओता सहर खामाता 5-13-26-101 ओता सहर उपभोकता केनद्र मभत्र

[समपकना ] ☎ 03-6424-8822　FAX 03-5710-6330

[वदर् र समय] सोमबार, मंगलबार र विहीबार　9:00 am~12:00 pm 

[कलास सञ्ालर् सगंठर्को र्ाम] जापार्ी भाषा गरुुररत्ो

[थिार्] ओता सहरद्ारा सञ्ाललत सान्ो भिर्, अनतरानाष्ट र्िय आदार्रिदार् 

सवुिधा

ठेगार्ा: ओता सहर, सान्ो 3-37-11 अनतरानाष्ट र्िय आदार्रिदार् सवुिधा मभत्र

[समपकना ] ☎ र FAX 03-5709-1347

[वदर् र समय] सोमबार, बधुबार र विहीबार 9:00 am~12:00 pm

(https://www.city.ota.tokyo.jp/kokusaitoshi/ota_ambassador/index.html)

समपक्ष

समपक्ष

अनतरानाष्ट र्िय सहर, बहुसांसककृ वतक सहजीिर् रििर्नार् शाखा

☎ 03-5744-1227　FAX 03-5744-1323

(सामान्य समममललत सथंिा) अनतरानाष्ट र्िय सहर ओता सघं

☎ 03-6410-7981　FAX 03-6410-7982

E-mail　info@ota-goca.or.jp      URL　https://www.ota-goca.or.jp/

जापानी भाषा लसक्न सक्नने  वयककतहरू खामाता कलास

ओमोरी कलास

रिकाशर्    ओता अनतरानाष्ट र्िय शहर, बहुसांसककृ वतक सहजीिर् रििर्नार् शाखा

〒144-8621 ओता सहर कामाता 5-13-14    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323


