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१. नेच्युउस्योउ (ह�टस्ट्रोक) रोकथाम गन� उपायहरुको बारेमा जानकार� ! 
 

नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामका उपायहरु भैरहेको अवस्थामा, यो बषर्को गषृ्म ऋतुमा, 

अन्य बषर्हरु भन्दा ब�ढ ह�टस्ट्रोक दे�ख अ�धक सावधान रहन आवश्यक छ भनेर भ�नएको छ | 

 

“नयाँ जीवनशैल�” अनुसार, मुखबाट �नस्कने �छटाहरु फैलनबाट रोकथाम गनर् मास्कको प्रयोग गनर् 

महत्वपूणर् छ, तर गम� मौसममा, मास्क प्रयोग ग�ररहँदा, ह�टस्ट्रोक हुने खतरा छ | 

 

घर बा�हर �नस्केको बेलामा, अक� व्यिक्त संगको दरू� २ �मटर भन्दा ब�ढ छ भने, मास्क खोल्ने  

गर� | 

मास्क प्रयोग ग�ररहेको बेलामा, शर�रलाई तनाव पुयार्उने काम अथवा तीव्र ग�तका खेलकूद कम  

गर� | 

यस बाहेक, ह�टस्ट्रोकको धरैे जसो घटनाहरु, घर �भत्र ैभईरहेकाछन ्| घाँट� नसुकेप�न, पटक-पटक 

पानी अथवा तरल पदाथर् सेवन गन� गर� | 

गम� बढेमा. कोठा �भत्र, एअरकंडीशन ब�ढ प्रयोग गन� ग�रन्छ | तर, एअरकंडीशनले कोठा �भत्रको 

हावा बा�हर र बा�हरको नयाँ हावा �भत्र हाल्ने काम गनर् सक्दैन | 

त्यसैले एअरकंडीशन प्रयोग गदार्खेर�, संक्रमण रोक्न, झ्याल खोल्ने, भेिन्टलेशन पंखा चलाउने गरेर 

कोठाको हावा फेन� गर� | 

ह�टस्ट्रोक, को�शस गरेमा रोकथाम गनर् स�कन्छ | ह�टस्ट्रोक बच्न सदा सावधान रहनुहोस ्| 
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२. सन ्२०२१ सालको नसर्र� स्कूल, अ�धकृत बाल संस्था र साना चाईल्ड केअर 
सु�वधाहरुमा भनार् सम्बिन्ध जानकार� ! 
 
आउँदो बषर् दे�ख उपरोक्त सु�वधाहरुमा आफ्ना बालबा�लकालाई भनार् गराउन इच्छुक व्यिक्तहरुको 
आवेदन दतार् यो बषर्को सेप्टेम्बर म�हना दे�ख शुरु हुने जानकार�  

गराईन्छ | 
 
उपरोक्त सु�वधाहरुको स्थल भ्रमण, प्रत्येक सु�वधाहरुको योजना अनुसार य�ह बषर्को अगस्त म�हना 
दे�ख आयोजना ग�रन्छ | सहभागी हुन इच्छुक व्यिक्तहरुलाई अ�ग्रम आवेदनको आवश्यकता पन�छैन 
तर तो�कएको �दनमा उपिस्थत हुन स�कन्छ | 
 

नसर्र� स्कूलमा भनार् आवेदन �लईने अव�ध, सेप्टेम्बर म�हनाको १ ता�रक दे�ख ३० ता�रक सम्म 
रहेको जानकार� गराईन्छ | आवेदन दतार् गराउने स्थानहरुमा, तो�चगी �शयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको 
दोश्रो तल्लाको होइकु-का (नसर्र� शाखा), प्रत्येक सोउगोउ �शस्योको �स�मन ्सेइकाचु-का रहेकाछन ्| 
प्रत्येक सु�वधाहरुमा सीधै सम्पकर्  ग�र आवेदन �दन प�न स�कन्छ | 
 
अ�धकृत बाल संस्था र साना चाईल्ड केअर सु�वधाहरुमा भनार् आवेदन, अ�धकृत बाल संस्थाको 
�कन्डरगाटर्न तफर् , सेप्टेम्बर म�हनाको १ ता�रक दे�ख ज�हलेप�न दतार् �लईन्छ |  

 
अ�धकृत बाल संस्थाको नसर्र� तफर्  र साना चाईल्ड केअर सु�वधाहरुको भनार् आवेदनको दतार् भने 
सेप्टेम्बर म�हनाको १ ता�रक दे�ख ३० ता�रक सम्म मात्र �लईनेछ |  

 
आवेदनको ला�ग सम्बिन्धत सु�वधाहरुमा सीधै सम्पकर्  रा�ुहोला |  

 

नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण आ�दको कारणले गदार्, सु�वधाहरुको स्थल भ्रमण तथा भनार् आवेदन 
आ�दको समयता�लकामा प�रवतर्न आउन सक्ने हुनाले सम्बिन्धत सु�वधाहरुमा सोधपूछ गनुर्होला | 
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३. रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमाकरको सूचना पठाईने बारे जानकार� ! 
 
�शयाकुस्योबाट, य�ह जुलाई म�हनाको १५ ता�रक, यस बषर्को रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमाकर को सूचना 
पठाईनेछ | उक्त सूचना पुगेप�छ, �शयाकुस्यो, ब�क, पोष्टअ�फस तथा किन्भ�नयन्स स्टोरहरुमा गई, 
भुक्तानी गनुर्होला | 
 

आफ्नो ब�क खाताबाट भुक्तानी ग�ररहनु भएका व्यिक्तहरुको बीमाकर चाँह�, प्रत्येक भुक्तानी म्याद 
�भत्र खाताबाट भुक्तानी �लईन्छ | 
 

प�हलो �कस्ताको भुक्तानी गन� म्याद य�ह जुलाई म�हनाको ३१ ता�रक हो | 
 

�नम्न�ल�खत व्यिक्तहरुको स्वास्थ्य बीमाकरको एकभाग छूट पाउन सक्छन ्| 
 
नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणको कारणले, घरमूल�को बा�षर्क आम्दानी गतबषर्को भन्दा ३०% भन्दा 
ब�ढ घटेका व्यिक्तहरु र गतबषर् ताइफ़ून ्नं.१९ ले, आफु बसेको घरको भुइँतल्ला �भत्र बाढ� पसेको 
अथवा घरको आधा भाग भन्दा ब�ढ नष्ट भई ��त भएको व्यिक्तहरुले यो सु�वधा पाउन सक्छन ्| 
 

यसर� बीमाकर भुक्तान गनर् अत्यन्तै गाह्रो परेको खण्डमा, तो�चगी �शयाकुस्यो �स�मन्जेइकामा सम्पकर्  
रा�ख परामशर् �लन स�कन्छ |  
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४. तो�चगी नगर अन्तरार्िष्ट्रय संस्थाको कायार्लय अन्यत्र सन� बारे जानकार� ! 
 

य�ह जुलाई म�हनाको १ ता�रक दे�ख, तो�चगी-�श �श�मन ्कोउयुर्उ सेन्टर (तो�चगी नगर नाग�रक 
केन्द्र) को उदघाटन संगै, तो�चगी कोकुसाई कोउयुर्उ क्योउकाई (तो�चगी नगर अन्तरािष्ट्रय संस्था) 
को कायार्लय, उक्त �स�मन ्कोउयुर्उ सेन्टरको तेश्रो तल्लामा सन� भएको कुरा जानकार� गराईन्छ | 
 

नयाँ कायार्लयमा, य�ह जून म�हनाको २३ ता�रक दे�ख, काम संचालन शुरु ग�रएकोछ |  
 

�स�मन ्कोउयुर्उ सेन्टर, इ�रफुनेच्योउको कुरानोमा�च नसर्र� स्कूल संगै पिश्चम पट्�टको ४ तल्ले 
भवन हो | यो भवन, तो�चगी च्युउओउ स्योउगाक्कोउ (तो�चगी केिन्द्रय प्राथ�मक �वद्यालय) को 
अगाडी पट्�ट, हाल, �नमार्णाधीन भवनको द��ण पट्�ट अविस्थत ्छ | 
 

कोकुसाई कोउयुर्उ क्योउकाईमा, तो�चगी नगरमा बसोबास ग�ररहेका �वदेशी नाग�रकहरु सबैको 
समस्या र �चन्ताका �बषयहरुको समाधान गनर्का ला�ग परामशर्-डेस्क स्थापना ग�रएकोछ | 
 

यस बाहेक, ज्युउ�मन्ह्योउ (�नवास प्रमाणपत्र), स्युस्सेई स्योउमेइस्यो (जन्मदतार् प्रमाणपत्र), कोनई् 
स्योउमेइस्यो (�ववाहदतार् प्रमाणपत्र) आ�द कागजातहरुको अनुवाद गन� कामहरु प�न ग�रन्छ | 
 

कायार्लय खुल्ने �दन र समय, �वदाका �दनहरु बाहेक, सोमबार दे�ख शुक्रबार �बहान ९ बजे दे�ख 
साँझ ५ बजे सम्म रहेकोछ |  
 

कृपया यसलाई प्रयोग गनर् न�हच�कचाउनुहोला। 
 


