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१. तोिचगी नगरको बाल हेरचाह सहयोग बारे जानकारी ! 
तोिचगी नगर, बाल हरेचाह गन� सबै प�रवारका व्यि�ह� ढुक्क भएर बाल हरेचाह गनर् सकून भन्ने उद्देश्यले,  िविभन्न बाल हरेचाह 

उपायह�को लािग सिक्रयता पवूर्क लािगपरेको छ  ।  

सब भन्दा पिहल,े  पिहलो पटक गभर्वती भएको अवस्थामा, नजाने-नबुझेका कुराह� मात्र ह�ने भएकोले िचन्ता लाग्छ होला तर, कुन ै

समस्या परेमा, निहचिकचाई-कन “सकुोयाका कोसोदात ेसोउदान-िसच”ु (स्वस्थ बाल हरेचाह परामशर् क�) मा परामशर् िलन ुहोस  

। 

गभर् धारण र प्रसव सम्बन्धमा, आमा र बच्चा नोटबूक (पिुस्तका) जारी गन�, बेबी बाथ सापट िदन,े अिभभावक क�ाको व्यवस्था 

गन�, बाल हरेचाह र स्तनपान परामशर् िदने, गभर्वती मिहलाको स्वास्थ्य परी�ण गन�, प्रसवो�र हरेचाह गन� आिदको सहयोग ग�रन्छ  

। 

बच्चा जन्मनु अिघ र जन्म ेपिछ गभर्वती मिहलाको शारी�रक अवस्था तथा घरेल ुकाम र बच्चाको हरेचाहमा िचन्ता लाग्छ होला  । 

घरेल ुकाम र बच्चाको हरेचाहमा मद्दत गन� मान्छे नभएको व्यि�ह�लाई “बच्चा जन्मनु अिघ र जन्म ेपिछ हले्पर” ले घरेल ुकाममा 

र बच्चाको हरेचाहमा मद्दत िदन ेव्यवस्था गनर् सिकन्छ  । 

यसका साथै, सूँिड़नी (धाई) लाई घरम ैबोलाएर, गभर्वती मिहला अथवा बच्चाको हरेचाह गन� कामको मद्दत िलन सिकन्छ  ।  

तोिचगी नगरको “बाल िचिकत्सा खचर् अनुदान प्रणाली”  भनेको, जब कुनै बच्चा िवरामी अथवा घाऊ-चोटको कारण स्वास्थ्य 

बीमाले कभर गन� खचर् अंतगर्त उपचार गराएकोछ भने सो उपचार खचर् नगरल ेशोधभनार् िदने व्यवस्था हो  । 

तपाईकंो बच्चाले जिुनयर हाईस्कूल तेश्रो बषर् परूा गन� बेला सम्म, अस्पतालमा उपचार खचर् ितनुर् आवश्यक छैन  । 

यस बाहके पिन, तोिचगी नगरका सम्पणूर् बाल बािलकाह� स्वस्थ �पल ेह�कर् न सकून भन्न ेकुराको अिभप्रायल ेिविभन्न प्रकारका 

बाल हरेचाह सहयोगका उपायह�को व्यवस्था छ  ।  

“सकुोयाका कोसोदात ेसोउदान-िसच”ु (स्वस्थ बाल हरेचाह परामशर् क�), तोिचगी होकेन ्फ़ुकुशी सेन्ता (तोिचगी स्वास्थ्य तथा 

कल्याण केन्द्र) िभत्र अविस्थत छ  । गभर् धारण तथा प्रसिूतका  कुरा मात्र नभएर, बच्चा १८ बषर् पगु्न ेबेला सम्म, परामशर् िवशेष�ह�ल े

बाल हरेचाह सम्बिन्ध तपाईकंा समस्या/िचन्ताह� सिुनिदएर समाधानमा सहयोग गदर्छन  ।  

त्यसैले निहचिकचाई-कन परामशर् िलनु होला  । 
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२. तोिचगी नगर फ़ूड बैंक व्यवसाय बारे जानकारी ! 
तोिचगी नगरमा, तोिचगी-िश स्याकाई फ़ुकुशी क्योउिगकाई (समाज कल्याण प�रषद) संगको एकतामा, व्यि� तथा कम्पनीह�बाट 

िन:शलु्क प्रा� खानेकुरा आिद, गरीब भएर खानेकुरा आवश्यक परेका व्यि�ह�लाई िन:शलु्क िवतरण गन� कायर् संचालन  

ग�रएकोछ  । 

खानेकुरा  िवतरण ग�रन े स्थान, तोिचगी होकेन् फ़ुकुशी सेन्ता (तोिचगी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र) को दोश्रो तल्लाको तोिचगी-िश 

स्याकाई फ़ुकुशी क्योउिगकाई (समाज कल्याण प�रषद) हो  । 

िवतरण ग�रने समय, िवदाका िदनह� बाहके िबहान ९ बजे दिेख बेलकु� ५ बजे सम्म रहकेोछ  । 

िवतरण ग�रन ेखानकुेराह�मा, चामल, ईन्स्ट्याण्ट-फ़ूड, रेटोटर् फ़ूड (तु�न्त तैयार पानर् सिकन ेखाना), क्यान्ड फ़ूड, सकू्खा नूडल, मीठाई, 

खाने तले र मसला आिद ह�न्  । 

खानेकुराह� बाहके, मिहनावारीको बेलामा प्रयोग ग�रन ेन्यापिकन, हात धनु ेसाबुन, िटश्य ुपेपर, टवाईलटे पपेर आिद दिैनक उपभोगका 

सामानह� पिन िवतरण ग�रन्छ  ।  

यिद दिैनक जीवनयापनमा समस्याह� छन ्भने, स्याकाई फ़ुकुशी क्योउिगकाई (समाज कल्याण प�रषद) मा गई परामशर् िलनहुोस  ।   
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३. नयाँ स्थापना ग�रने तोिचगी भ्यािक्सन खोप सेण्टर बारे जानकारी !   
नगरको सामिूहक खोप भन्दा बेग्ल,ै तोिचगी-केनमा, नोभेम्बर मसान्त सम्ममा, सम्पणूर् प्रान्तबासीह�को खोप सम्पन्न गनर् सिकन ेग�र, 

प्रान्तको दि�णी �ेत्रमा नयाँ खोप स्थल “तोिचगी भ्यािक्सन खोप सेण्टर” स्थापना ग�रनछे  ।  

यसरी नयाँ खोप स्थलह� स्थापना ग�रनेमा, ओयामा-िशको केन-नान् ताईइकुकान्, सानो-िशको सानो कोउसेई सोउगोउ ब्योउइन र 

इओन् टाउन सानो ग�र ३ वटा स्थलह� रहकेाछन्  ।   

तोिचगी नगरमा खोप िटकट पख�र बस्नुभएका व्यि�ह�ल ेप्रयोग गनर् सक्नेछन्  ।  

भ्यािक्सन चाँिह, ताकेदा-मोदनेार् कम्पनीको भ्यािक्सन प्रयोग ग�रन्छ  । मोदनेार् भ्यािक्सन आधारभतू �पमा ४ ह�ाको अंतरालमा 

दोश्रो खोप लगाईनछे  ।  

आर�ण गन� त�रका, समिपर्त आर�ण साईट अथवा लाईनको आिधका�रक एकाउण्टबाट आवेदन िदनु पदर्छ  ।  

फ़ोनद्वारा आर�ण िलईने छैन  ।  

सम्पकर् को लािग, तिचगी-केन भ्यािक्सन खोप स्थल कल-सेण्टर, फ़ोन नम्बर ०५७३-००३-२३४ मा फ़ोन गनुर् होला  । सम्पकर्  ह�न े

समय िबहान ९ बजे दिेख साँझ ५ बजे सम्म र शिन/आईतबार तथा िवदाका िदनह�मा पिन खलु्ला रहनछे  । 

नौलो कोरोना भाईरसको भ्यािक्सन खोप लगाए पिछ पिन, मास्क प्रयोग गन�,  भेंिटलशेन (हावाको संचार), हात धनुे र िनरन्तर �पल े

आधारभतू संक्रमण रोकथामका उपायह�को अिनवायर् �पल ेपालन गनर् अनरुोध ग�रएकोछ  ।   

 


