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१. सन ् २०२० सालको नसर्र� स्कूल तथा प्रा�धकृत बाल संस्थामा भनार् सम्बिन्ध 
जानकार� ! 

जापानमा, प्राथ�मक �वद्यालयमा प्रवेश गनुर् अ�घ, नसर्र�, प्रा�धकृत बाल संस्था, 
�कन्डरगाटर्न ्तथा साना नसर्र� स्कूलहरु जस्ता बालबा�लका भनार् गन� सु�वधाहरु छन ्| 
 
त्यस्ता सु�वधाहरुको बालबा�लका िजम्मा �लने समय, भनार् गनर् �मल्ने/न�मल्ने �नयम, 
भनार् �लईने उमेर तथा शुल्क सम्बिन्ध �ववरण, सु�वधा अनुसार फरक-फरक हुनेगदर्छ | 
आफ्नो प�रवारको अवस्था तथा िस्थ�त अनुसार उपयुक्त सु�वधाको छनौट गनुर्होला | 
 
भनार् प्र�क्रया चा�ह ंअ�घल्लो बषर्को सेप्तेम्बेर म�हनाबाट शुरु ग�रन्छ | तो�चगी नगरमा, 
सन ् २०२० सालमा, यस्ता सु�वधाहरुमा आफ्ना बालबा�लका भनार् गराउन इच्छुक 
व्यिक्तहरुले य�ह बषर्को सेप्टेम्बर म�हनाको २ ता�रक दे�ख ३० ता�रक सम्मको अव�ध 
�भत्र आवेदन �दनुहोला | 
 
प्रा�धकृत बाल संस्था, �कन्डरगाटर्न ् तथा साना नसर्र� स्कूलहरुमा भनार् गराउने 
व्यिक्तहरुले �सधै त्यस्ता सु�वधाहरुमा गएर आवेदन �दन स�कनेछ | 
 
नसर्र� स्कूलमा भनार् गराउंदा, आवेदन �दने म्याद �भत्र, �शयाकुस्योको दोश्रो तल्लाको 
होईकु-का, प्रत्यक सोउगोउ �शस्योको �स�मन ्सेइकाचु-का अथवा नसर्र� सकूलमा आवेदन 
�दनु होला | 
 
प्रत्यक यस्ता सु�वधाहरुमा, सु�वधा अवलोकन सभाको व्यवस्था ग�रने हुनाले, अवश्यप�न 
सहभागी हुनुहोला |  
 
  
 

  



 

- 2 - 
 

२. रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा काडर् (होकेन्स्यो) को नवीकरण बारे जानकार� ! 
 

हाल प्रयोग ग�ररहनु भएको होकेन्स्योको म्याद चा�ह ंय�ह जुलाई म�हनाको ३१ ता�रकका 
�दन समाप्त भै, अगस्त म�हनाको १ ता�रक दे�ख नयाँ उपलब्ध गराईन्छ | नयाँ 
होकेन्स्यो काडर्, य�ह जुलाई म�हनाको अन्त सम्ममा हुलाक माफर् त पे्र�षत ग�रन्छ |  
 

�वदेशी बा�सन्दा सबैले, कम्प�नमा काम नगरेको भएप�न, जापान �नवास अव�ध ३ 
म�हना भन्दा ब�ढ भएका व्यिक्तहरुले, स्वास्थ्य बीमा गराउन अ�नवायर् छ |  
 

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा नगराएमा कुनै कानूनी कावार्ह� हुने त होईन तर कथंकदा�चत 
�बरामी हँुदा अथवा दघुर्टनामा प�र चोटपटक लागेमा, उपचार तथा अस्पतालको खचर् 
जस्ता ठुलो रकम स्वयंले व्यहोनुर् पन� हुन्छ |  
 

कुनै यस्ता अस्पताल तथा िक्ल�नकहरु प�न छन ्जहाँ �बना बीमा नगरेका �बरामीको 
उपचार तथा भनार् प�न गद�नन ्| 
 

उपचार गराउनको ला�ग, �बरामी भैसकेप�छ बीमा गराउंदा, बसोबास दतार् गरेको बेला 
दे�ख हाल सम्म न�तरेको बीमा शुल्क एकमुष्ठ भुक्तानी गनुर् पन�हुन्छ |  
 

बेलैमा �नय�मत रुपले बीमा नगरेमा, अचानक �बरामी अथवा दघुर्टनामा पदार् समस्या 
पदर्छ |  
 

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा शुल्क, तो�कएको म्याद �भत्र भुक्तान गर� | 
 

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमामा प्रवेश गन� अथवा छाड्ने प्र�क्रयाको दतार्, बसाई गरेको १४ �दन 
�भत्रै अवश्य प�न गराऔ ं|  
 

कामगन� ठाउँको स्वास्थ्य बीमामा प�रवतर्न गरेमा, अवश्यमेव, �शयाकुस्योको होकेन ्
इय�उ-कामा होकेन्स्यो काडर् �फतार् गर� | 
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३. नेच्यूउस्यो (अथार्त ्अंगे्रजीमा ह�ट स्ट्रोक र नेपाल�मा लू ) को बारेमा जानकार� ! 
 

यो समस्या, गषृ्म ऋतुको शुरु दे�ख, हाम्रो शर�र गम� वातावरणमा बानी प�रनसकेको 
बेला तापक्रम बढ्दा खतरापूणर् हुन्छ |  
 

दै�नक जीवनयापनमा युिक्त तथा ध्यान पुयार्एर, गम�लाई कम गनर् स�कन्छ |  
 

ह�ट स्ट्रोकको रोकथाम गनर्को ला�ग, तत्काल आफु रहेको वातावरणको तापक्रम तथा 
आद्रर्तालाई, ज�हले प�न ख्याल गन� गनुर् पदर्छ |  
 

घरबाट बा�हर �नस्कँदा, टोपी लगाउने, छाता ओढ्ने ग�र सुयर्को सीधा �करणबाट सकभर 
बच्ने गर� |  
 

घर �भत्र बस्दा, �बजुल�को खपतमा कन्जुस्याई नग�र, पंखा अथवा एअरकिन्डशन प्रयोग 
ग�र, कोठाको तापक्रम कम गर� | 
 

खासगर�, राती, भुसुक्क सुत्न स�कने वातावरणको सजृना गर� | 
 

त्यस बाहेक, �तखार् नलागेको भएप�न, बेला-बेलामा तरल पदाथर्को सेवन गन� गर� | 
 

बा�हर �तर �नस्कँदा, ज�हले प�न पेय पदाथर् बोकेर, तुरुन्त तरल पदाथर्को आपू�त र् गनर् 
स�कने व्यवस्था गर� |  
 

त्यसप�छ, धेरै प�सना काढेको बेला, उ�चत मात्रामा नुनको आपू�त र् प�न गन� गर� | 
 

ह�ट स्ट्रोकको बारेमा सह� �ान हा�सल गरेर, यो बषर्को गषृ्म ऋतु प�न �बताऔ ं|  
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४. तो�चसुकेको “वासुपो�ो” ओ�सएताईको बारेमा जानकार� ! 
 

वासुपो�ोको वा बाट जापान र सुपो�ो भनेको अंगे्रजीमा Spot अथवा स्थान हो | 
ओ�सएताईले दईु ओटा अथर् जनाऊँछ | एउटा त �सकाउन मन र अक� �सकाउने दल 
लाई जनाउँछ | 
 

टो�कयो ओलिम्पक तथा पारा-ओलिम्पकको आयोजनालाई अक� बषर्को ला�ग साँचेर, 
तो�चगी नगरको �सट� प्रमोशनको रूपमा, तो�चसुकेले, �वदेशी पयर्टकहरुलाई प�रचय 
गराउन खोजेको “वासुपो�ो” मा भाग �लई, उक्त आकषर्णलाई व्यापक रूपमा प्रस्तुत ्गन� 
योजना, �नम्न�ल�खत चार पटकमा �वभािजत ग�रएकोछ | 
 

प�हलो पटक, जून म�हनाको २६ ता�रक, कायमोन्च्योउको आबुदेन ्�मसो (�मसो सुपको 
�मसो)मा, �मसो कुरा (अथार्त ्�मसो बनाईने तथा रा�खने भण्डार घर) को भ्रमण | 
 

दोश्रो पटक, जुलाई म�हनाको २४ ता�रक �नशीकाता मा�चको ईइनुमामेईज्योउमा, साकाकुरा 
(रक्सी रा� ेभण्डार घर) को भ्रमण | 
तेश्रो पटक, अगस्त म�हनाको २८ ता�रक, इजुरुसान ्मान्गान्जी (तो�चगी नगरको उ�र 
पिश्चमको पहाडमा िस्थत मनकामना मिन्दर) मा, मिन्दरको भ्रमण | 
 

चौथो पटक, सेप्टेम्बर म�हनाको २४ ता�रक, कुरानो मा�च ओ-दोर� (तो�चगी नगर लाई 
कुरानो मा�च अथार्त ्भण्डार/भकार�को नगर प�न भ�नन्छ)मा, दोजोउचुकुर�को पसलको 
भ्रमण | 
 

दोजोउचुकुर�को पसल भनेको, तो�चगी नगरको ओ-दोर� (अथार्त ्मूल सडक) मा लहरै 
भकार� रुपी घरमा पसलहरु जसलाई �मसे-कुरा प�न भ�नन्छ, दे� स�कन्छ | भकार�लाई 
भण्डारको मात्र नभई पसलको रूपमा प�न प्रयोग गनर् स�कन्छ भन्नेकुरा प्रस्तुत ्गनर् 
खोिजएको हो |    
 

समय चा�ह,ं �बहान १० बजे दे�ख, प्रत्यक स्थानमा, जापानी भाषामा व्याख्या ग�रनेछ | 
 

तो�चगी नगरमा बसोबास ग�ररहेका �वदेशी नाग�रक सबैलाई SNS आ�द माफर् त, तो�चगी 
नगरको आकषर्णको जानकार� प्रसार ग�र�दनहुन अनुरोध ग�रन्छ | 
 

तो�चसुके संग भेट्न चाहने व्यिक्तहरुलाई, स�क्रय रूपमा भाग�लन अनुरोध ग�रन्छ |  
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५. वातारासे युउसुई�च मेला (तो�चगी प्रान्तको द��णमा रहेको वातारासे दहको जल�क्रडा 
स्थलमा आयोजना ग�रने मेला) बारे जानकार� ! 

 

य�ह जुलाई म�हनाको २८ ता�रकका �दन, आईतबार �बहान ९:३० बजे दे�ख फुिजओका 
मा�चको वातारासे जल�क्रडा स्थल, यानाकाको (यानाका दह) को ओ�रपर�, मेलाको 
आयोजना ग�रनेछ |  
 

रोड़ बाईक, उड्ने बेलून, स्काई डाई�भगं, ग्लाइडर, डुगंा, आ�द खेलरु, त्यहाँ मात्र गनर् 
स�कने अनुभवका �वशेषताहरु हुन ्| 
 

साथै, खानेकुराहरुको स्टल, जल�क्रडा गाईड क्लबद्वारा �मनी-टूर, माछा संग खेल्ने कनर्र 
बाहेक, स्टेज प्रोग्राम, �पजा एक्रोब्य�टक शो, सडक प्रदशर्न, नतृ्य प्रदशर्न आ�द 
कायर्क्रमहरुप�न रा�खएकाछन ्| 
 

उक्त कायर्क्रमहरु, य�द ठूलो पानी परेमा अथवा ठूलो हावा चलेमा, रद्द हुन सक्दछन ्| 
 

प्रकृ�तलाई मनग्गे आनन्द �लनस�कने कायर्क्रममा, सबैजना सहभागी हुने हैन ? 
 

 


