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(१) ११ रौं उतामारो महोत्सव बारे जानकारी ! 
 

     यिह अक्टोबर मिहनाको १५ ता�रक दिेख २३ ता�रक सम्म, तोिचगी कुरानो मािच ओदोरी (भकारीको नगरको 

मखु्य सड़क) मा केिन्द्रत नगरको ओ�रपरी, “उतामारो महोत्सव” आयोिजत ग�रनेछ । 

     “उतामारो महोत्सव” तोिचगी संग सम्बिन्धत यिूकयोए कलाकार, िकतागावा उतामारो नामक समारोह हो र यस 

अविधमा, उतामारो र तोिचगी सम्बन्धी प्रदशर्नीह� आयोजना ह�नेछ्न ्।  

     यो “उतामारो महोत्सव” को मखु्य कायर्क्रम चाँही, अक्टोबर १५ ता�रकका िदन ओईरानह� (भव्य वेश्याह�) 

दिेखने “उतामारो दोउच्यउु” हो । 

     उतामारो द्वारा िचित्रत एदो वातावरणलाई पनु: िसजर्ना गनर्को लािग,  खलु्ला भनार् माफ़र् त चयन ग�रएका 

सहभागीह� ओईरान आिदको �पमा ससुिज्जत भएर, काउएमोन-च्योउको मागर्दशर्न केन्द्र अगाड़ीबाट प्रस्थान गरेर,  

काउएमोन-च्योउ सड़कको चारै ितर िहड़ंनेछन ्।  

     नयाँ कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामको कारणले समय प�रवतर्न ग�र घटाईनेछ । 

     यिद तपाई ंउ� कायर्क्रम अवलोकनको लािग जाँद ैह�नहु�न्छ भने, कृपया मास्क लगाउन, आफ़्नो हातको क�टाण ु

शोधन गनर् र भीड़बाट जोिगन ह�न अनरुोध ग�रएकोछ । 
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(२) नयाँ कोरोना भाईरस संग संक्रमण भयो िक भन्ने लागेमा … 
 

     नयाँ कोरोना भाईरस संग संक्रमण भयो िक भन्ने शंका लाग्ने ल�णह� दखेापरेमा, निजकको “संधै दखेाऊने 

गरेको डाक्टर” अथवा “ज्वरो आउट पेशेण्ट भएका िचिकत्सा संस्थान” अथवा “प्रान्त वा नगरले स्थापना गरेका 

परामशर् फोन”, अथवा “स्वास्थ्य केन्द्र” मा सम्पकर्  गनुर्होला । 

     यिद नयाँ कोरोना भाईरस संक्रमणको परी�ण गदार् पोिज़िटभ नितजा आएमा, जनु िचिकत्सा संस्थाले तपाईकंो 

परी�ण ग�र उ� नितजा दखेायो अथवा जनु सावर्जिनक स्वास्थ्य केन्द्रमा तपाईकंो परी�ण ग�रएको िथयो, त्याहाँबाट 

तपाईकंो िचिकत्सा उपचारको बारेमा जानकारीका साथ तपाईकंो मोबाईल फ़ोनमा एक SMS (छोटो संदशे) अथवा 

फोन आऊनेछ ।  

     प्रत्यक व्यि�को अवस्था अनसुार उपचार ग�रने स्थान िनधार्रण ग�रन्छ । यिद तपाईलंाई अस्पताल भनार् ह�न ु

आवश्यक छैन भने, आवास सिुवधाह� अथवा आफ़्नै घरमा उपचार ग�रन्छ । 

     उपचार अविधमा, हरेक िदन श�ररको तापक्रम र अिक्सज़न संतिृ� मापन गरेर तपाईकंो स्वास्थ्य िनगरानी ग�रन्छ 

। घरमा उपचार गन� अविधमा बािहर निनस्कन ह�न अनरुोध ग�रन्छ ।  

     उपचार अविध समा� भएपिछ काममा अथवा अध्ययनमा फकर् न सम्भव छ । दिैनक जीवनयापनमा कुनै प्रितबन्ध 

छैन । 

       िचिकत्सा उपचार प्रमाणपत्र चािहनेह�ले, My HER-SYS (माई हरिसस) भिनने स्वास्थ्य व्यवस्थापन 

प्रणालीबाट िचिकत्सा उपचार प्रमाणपत्रको िवद्यतुीय संस्करण प्रा� गनर्सक्छ्न ्तर यो प्रमाणपत्र PCR परी�ण वा 

एंटीजेन परी�ण प्रा� गरेका र डाक्टरद्वारा नयाँ कोरोना भाईरस संक्रमण भएको प�ा लागेका व्यि�ह�लाई मात्र प्रदान 

ग�रन्छ ।  

     My HER-SYS (माई हरिसस) हनेर् वा प्रयोग गनर् नसक्नेह�को लािग, सावर्जिनक स्वास्थ्य केन्द्रले िचिकत्सा 

उपचारको प्रमाणपत्र जारी गन�छ । त्यसको लािग जनस्वास्थ्य केन्द्र (होकेन्स्यो) मा सम्पकर्  गनुर्होला । 
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(३) तोिचगी-िश कोकुसाई कोउयुर्उ क्योउकाई (अंतरार्िष्ट्रय संस्था) को जापानी भाषा क�ा 
बारे जानकारी ! 
 

     तोिचगी नगर अंतरार्िष्ट्रय संस्थाको जापानी भाषा क�ा, शिनबारका िदन ओिहरा सामदुाियक केन्द्रमा संचालन 

ग�रएको ओिहरा क�ा र आईतबारका िदन दाईगोिचइकु सामदुाियक केन्द्रमा संचालन ग�रएका क�ाह� बाहके, 

नोभेम्बर मिहना दिेख, थप नयाँ जापानी भाषा क�ा सावर्जिनक प्रयोगको लािग खलु्ला ग�रने जानकारी गराईन्छ ।  

     उ� नयाँ जापानी भाषा क�ा, क्योकुतोउ तोिचगी कुरानो मािच गाकुस्यउुकानमा प्रत्यक बधुबार िबहान १० बज े

दिेख ११:३० बजे सम्म संचालन ग�रनेछ । 

     यहाँ तपाईलंे जापानको जीवनशैली तथा काममा प्रायः प्रयोग ह�ने अिभव्यि� र वाक्यांशह� िसक्न सक्नहु�न्छ । 

     साथै, यिह आऊँदो नोभेम्बर मिहना दिेख, जापानमा भखर्रै आएका र िहरागाना वा काताकाना नबझु्ने पणूर् 

श�ुवातीह�का लािग “शनू्य प्राथिमक क�ा” श�ु गन� योजना भैरहकेो जानकारी गराईन्छ ।  

     कोसर् िलन चाहानेह�ले Tochigi City International Exchange Association 0282-25-3792 मा 

फ़ोन गरेर आवदेन िदन ुपदर्छ ।  

 


