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१. रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमाकरको सूचना पे्र�षत तथा रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा 
प्रमाणपत्रको नवीकरण बारे जानकार� ! 
 
रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा भनेको, यसमा सिम्म�लत सबैले पैसा �तरेर, �वरामी तथा चोटपटक आ�द 
लागेको बेलामा.(आपतकाल�न अवस्थामा) उपचार खचर्को भार हल्कागन� पारस्प�रक सहायता 
प्रणाल� हो | 
 
यो बषर्को रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमाकरको भुक्तानी सूचना य�ह जुलाई म�हनाको १५ ता�रकमा 
प्रे�षत ग�रनेछ |  
प�हलो �कस्ताको भुक्तनी म्याद आउँदो अगस्त म�हनाको २ ता�रक रहेकोछ | स्वास्थ्य बीमाकर 
चाँह� म्याद �भत्र भुक्तानी गर� |  
अ�हले प्रयोग ग�ररहनु भएको होकेन्स्यो (बीमा प्रमाणपत्र), जुलाई म�हनाको ३१ ता�रकमा म्याद 
समाप्त भै, अगस्त १ ता�रक दे�ख नयाँ प्रमाणपत्रमा प�रवतर्न हुन्छ | नयाँ प्रमाणपत्र चाँह�, 
जुलाई मसान्त सम्ममा हुलाक माफर् त पठाईनेछ | 
 
य�द आफु कामगन� कम्प�नको स्वास्थ्य बीमामा प�रवतर्न भएकोछ भने, प�हलेको स्वास्थ्य बीमा 
प्रमाणपत्र अवश्यप�न �शयाकुस्योमा �फतार् बुझाउनुहोला | 
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२. सन ्२०२२ सालमा होइकुएन ्(नसर्र� स्कूल), �नन्तेइ कोदोमोएन ्(प्रमा�णत 
बाल उद्ध्यान), स्योउ�कबो होइकु �ससेचु (साना नसर्र� सु�वधाहरु) मा भनार् आवेदन 
खुल्ने बारे जानकार� ! 
 
सन ् २०२२ सालमा होइकुएन ् (नसर्र� स्कूल), �नन्तेइ कोदोमोएन ् (प्रमा�णत बाल उद्ध्यान), 
स्योउ�कबो होइकु �ससेचु (साना नसर्र� सु�वधाहरु) मा आफ्ना बालबा�लकालाई भनार् गनर् इच्छुक 
व्यिक्तहरुको ला�ग भनार् आवेदन दतार् खुल्ने बारे जानकार� गराईन्छ | 
 
नसर्र� स्कूलहरुको भनार् आवेदन, �शयाकुस्यो प्रधान कायार्लय दोश्रो तल्लाको होइकु-कामा,आउँदो 
सेप्टेम्बर म�हनाको १ ता�रक द�ख३० ता�रक सम्म, �बदाका �दनहरु बाहेक �बहान ८:३० बजे 
दे�ख बेलुक� ५:१५ बजे सम्म दतार् �लईन्छ |  
प्रत्येक सोउगोउ �शस्योहरुको �चई�क जुकुर� सुइ�सन-्कामा प�न, सेप्टेम्बर म�हनाको १ ता�रक 
दे�ख २४ ता�रक सम्म भनार् आवेदन दतार् �लईन्छ | 
यो बषर् दे�ख �शयाकुस्योको काउन्टरमा मात्र आवेदन दतार् �लईन े भएको र प्रत्येक नसर्र� 
स्कूलहरुमा दतार् न�लने भएको हुनाले, सावधान रहनुहोला | 
प्रमा�णत बाल उद्ध्यान र साना नसर्र� सु�वधाहरुको भनार् आवेदन चाँह� प्रत्येक सु�वधाहरुमा 
सेप्टेम्बर म�हनाको १ ता�रक दे�ख दतार् शुरु हुने भएकोले सोझै सम्पकर्  रा�ुहोला | 
प्रत्येक सु�वधाहरुमा अवलोकन भ्रमणको आयोजना ग�रन्छ | अवलोकन भ्रमणको ला�ग अ�ग्रम 
आर�णको आवश्यकता छैन तर �दन/समय प�हले दे�खन ै�नक्य�ल ग�र सहभागी हुनुहोला | 
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३. नेच्च्युउस्योउ (ह�ट-स्ट्रोक) रोकथाम बारे जानकार� ! 
 
यो बषर्को गषृ्म ऋतुमा प�न, नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणको उपायहरु अपनाउदै, ह�ट-स्ट्रोक 
दे�ख सावधान रह� | 
ह�ट-स्ट्रोक घर बा�हर मात्र नभै, घर�भत्र प�न हुन सक्छ | कोठाको तापक्रम २८ �डग्री सेिल्सयस 
भन्दा बढ्न न�दन, एअरकंडीशन आ�द चलाएर तापक्रम व्यविस्थत ग�रराख� | संक्रमण 
रोकथामको ला�ग, भेिन्टलेशन पंखा चलाउने अथवा झ्याल खोलेर हावा फेद� एअरकंडीशन चलाउने 
गर� | 
मास्क लगाईराख्दा, घाँट� सुकेको थाहा नहुनसक्छ | �बहान उठ्दा, खाना खाँदा, घरबा�हर जाँदा, 
व्यायाम गदार्, नुहाउंदा, सुत्नु अ�घ, घाँट� सुकेको थाह पाउनु अ�घप�न तरल पदाथर् सेवन गन�गर� 
| 
यो बषर् दे�ख, ह�ट-स्ट्रोकको खतरा झन ्बढ्ने अनुमान ग�रएको �दनमा. “ह�ट-स्ट्रोक सावधान 
एलटर्” घोषणा ग�रनेछ | यसर� घोषणा ग�रएका �दनमा, बा�हर जान कम ग�र गम�बाट बच्ने 
गर� | 
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४. प्राकृ�तक प्रकोपको बखत कामलाग्ने जानकार�हरु बारे !  
 
जापानमा अब दे�ख बषार्त ्तथा ताईफ़ूउ आउने मौसमको आगमनका साथै, भार� बषार्त भै खोला-
नालामा बाढ� आउने, पहाडमा प�हरो जाने जस्ता खतरनाक प्रकोपहरु हुन सक्दछन ्| 
जापान मौसम �व�ान एजेन्सीले, प्रकोप हुनेजस्तो बखतमा, भार� बषार्त सम्बिन्ध सावधानी 
प्रसारण गदर्छ | य�द ज्यानको खतराको अनुभू�त भएमा, सकेसम्म �छटो सुर��त ्स्थानमा 
आश्रय �लनु पदर्छ | 
जापानमा बस्ने सबै �वदेशी बा�सन्दाहरुले, प्रकोपको बेलामा प्रदान ग�रने जानकार�हरु सिजलो 
त�रकाले भुझ्नको ला�ग, “Saftey tips” “सेफ्ट� �टप्स” नामक �न:शुल्क एिप्ल उपलब्ध छ |  
यो, जापान टु�रज्म एजेन्सीले �वदेशी यात्रीहरुको सु�वधाको ला�ग बनाएको एिप्ल हो | यसमा 
जापानी भाषा बाहेक अंग्रेजी, �चनी, स्पेनी, �भएतनामी, तागालोग र नेपाल� समेत १५ ओटा 
भाषाहरुमा प्रसारण ग�रएको हुनाले, अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा रा�खएकोछ | 
जापानमा भूकम्पको अ�ग्रम चेतावनी, मौसमी चेतावनी, ज्वालामुखी �वस्फोटनको जानकार�, ह�ट-
स्ट्रोक सम्बिन्ध जानकार�, यातायात सम्बिन्ध जानकार�, आश्रय आदेश जानकार�हरु प्रका�शत 
ग�रएकाछन ्| 
यो एिप्ल डाउनलोड ग�र अवश्यप�न उपयोग गनुर्हुनेछ भन्ने आशा रा�खएकोछ | 
 

 


