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प्राकृतिक प्रकोप को लागी ियारी गरौं । 
प्राकृतिक प्रकोप कहिले किााँ आउछ थािा िुदैन । संक्रामक रोग फैललरिेको समय भए पतन, 

ज्यानको जोखिम भएमा भाग्नु पदिछ । अहिले, प्रकोप आइपरेको समयमा,कहिले किााँ भागेर आश्रय 
ललने भन्ने आफैले बबचार गनुिपने आवस्यकिा पदिछ । यस अंकमा, सुरक्षिि स्थानमा आश्रय ललन ु
अति ववचार पुयािउनपुने ववर्यमा कुरा गनेछौं । सियोगी सामग्रीको रुपमा ललनुिोला । 
 

① प्रकोपको बारेमा जानौं 
कस्िा प्रकोपिरु छन बझुी रािौं । 

भारी बर्ाि・टाइफुन (जनु～नोभेम्बर) 
िोला बाढी (िोलाको पानी 

बस्िीमा पस्ने कुरा) या 
पहिरोको प्रकोप (भूकम्प या 
भारी वर्ािको आहदले, पिाडको 
माटो िथा बालुवा अचानक 

तिब्र रुपमा िस्ने कुरा) आउने गदिछ । िोला या 
पिाडको छेउमा बसोबास गने व्यक्तििरु आहदले ववशरे् 
रुपमा सावधानी अपनाऔ ं। 
बकृ्स्िि रुपमा, SenTIA को प्रकासन「बाढी िथा पहिरो 

प्रकोपमा सावधानी अपनाऔँ ।」िेनुििोला । 
http://int.sentia-sendai.jp/n/life/bousai.html 
 (क्स्क्रनको िल स्क्रोल गरर िेनुििोस ।) 
उपलब्ध भार्ािरु: जापातनज, अंगे्रजी, 
र्चतनयााँ, कोररयन, लभयिनामी, नेपाली 
भार्ा 

 

भारी हिमपाि (डडसेम्बर～माचि) 
हिउाँ  थुवप्रन गएमा, बस・सबवे・टे्रन आउन हढलो िुने 

िथा रोककने िुने गदिछ । त्यसैगरी, सडकमा हिउाँ  जम्ने 
कुरा िुने िुनाले, हिड्दा, साइकल िथा गाडी चलाउने 
समयमा एकदम ैसावधानी अपनाउने गरौं । 

 
भूकम्प 

ठुलो भूकम्प जााँदा, सुनामी आउने सम्भावना िुन्छ । 
िरुुन्ि भाग्नको लार्ग, टेलललभजन या रेडडयो आदी बाट 
जानकारीिरु सङ्कलन गरौं । 
बकृ्स्िि रुपमा, SenTIA को प्रकासन「भूकम्प बाट 
आफ्नो सुरिाका लार्ग केहि सुझाव」िेनुििोला । (URL 
चांिी बायााँ मा भएको र एउटै िो ।） 
उपलब्ध भार्ािरु: जापातनज, अंगे्रजी, र्चतनयााँ, कोररयन, 
लभयिनामी, नेपाली, इन्डोनेलसयन, िागालोग, बंगाली, 
पोचुिगली, मंगोललयन भार्ा 

 
बाक  ंअको पेजमा क्रमस → 

 

 
 

6 वटा भार्ाको साविजतनक सम्बन्ध पबिका 
नेपाली भार्ा बािेक अन्य, जापातनज／にほんご, अंगे्रजी／English, र्चतनयााँ／中文, कोररयन／한국어, 

लभयिनामी／Tiếng Việt िरु छन । िपाइले यसलाई िोमपेजबाट िेनि सतनुिुन्छ । साथै सेन्दाई बिुसासं्कृतिक 
समाज केन्रबाट पतन वविररि गररदै आएकोछ । 

सेन्दाई बिुसांस्कृतिक समाज बलेुहटन 

http://int.sentia-sendai.jp/n/life/bousai.html


→अतिल्लो पेज बाटको क्रमस िो 
 
② िाजाडि म्यापको बारेमा बुझेर राख्ने 

यसलाई सेन्दाई लसटीको िोमपेज 
बाट िेनि सककन्छ । 
भारी बर्ाि, भूकम्प, सुनामी आहद 
आउदाको समयमा भागेर आश्रय 
ललने स्थान या, बाढी िथा 
पहिरोको प्रकोप आउन सतने 

सम्भावना भएको स्थान को बारेमा बझु्न सककन्छ । िर 
िथा ववद्यालय, कामगने कम्पतन आहद 
सधैं जाने स्थानको बारेमा पहिले देखिन ै
बुझी रािौं । 
http://www.city.sendai.jp/anzensuishin/kurashi/a
nzen/saigaitaisaku/hazardmap.html 
（जापातनज भार्ामा माि） 
 

③ साथीभाइ िथा आफन्िको िरमा भागेर आश्रय ललने 
आफु अहिले बसीरिेको स्थानमा ििरा भएको 
अवस्थामा,सुरक्षिि स्थानमा बसोबास गने साथीभाइ 
िथा आफन्िको िरमा आश्रय ललने कायि गनि सककन्छ 
। पहिले देखिन ैसम्पकि  गरेर कुराकानी गरर रािौं । 
 

④ आश्रयस्थलमा भागेर आश्रय ललने 
साथीभाइ िथा आफन्िको िरमा जान नलमल्ने अवस्थामा, 
िरुुन्ि आश्रयस्थल (प्राथिलमक, तनम्नमाध्यालमक 
ववद्यालय) मा जाऔ ं। नक्जकको आश्रयस्थलको बारेमा
「सेन्दाई लसटी आश्रय जानकारी वेबसाइट」बाट बझु्ने 
काम गनि सककन्छ । 
http://hinan.city.sendai.jp/ 
उपलब्ध भार्ािरु: जापानीज, अंगे्रजी भार्ा 

 
संक्रामक रोग फैललरिेको समयमा साथमा लाने सामग्री 

मास्क, थमिलमटर,  साबुन, सेनेटराइज आहद 
 

 
सियोगी सामग्री: सेन्दाई लसटी सूचना पबिका「SBL सचंार」2020 
सेप्टेम्बर अंक, मक्न्िपररर्द् कायािलय・अक्ग्न िथा प्रकोप व्यवस्थापन 
एजेन्सीको प्रकासन「जानी राख्नपुने ५ वटा मित्वपूणि कुरािरु」 
http://int.sentia-sendai.jp/blog/saigai/saigai-9417/ 
 

 सुरक्षिि स्थानमा भाग्ने वा के गने भन्ने तनणिय गने
「चेिावनी लेवल」चााँिी नयााँ भएको छ । 
अबबाट,अहिले बसेको स्थान चााँिी ििरा भएका व्यक्ति 
िरुुन्ि भाग्न नसतने व्यक्ति भएमा 「चेिावनी लेवल 
3」को 「बदृ्द बब्रद्दा आहद आश्रय ललने」िरुमा भाग्ने । 
त्यस बािेकका व्यक्तििरु पतन 「चेिावनी लेवल 4」को 
「आश्रय ललन आदेश」सबै जना भाग्ने । 

 
बकृ्स्िि रुपमा, मक्न्िपररर्द् कायािलय・अक्ग्न िथा प्रकोप 
व्यवस्थापन एजेन्सीको प्रकासन「नयााँ आश्रयको जानकारी 
सम्बक्न्ध पोस्टर・पम्पलेट 」िेनुििोला । 
https://qrtranslator.com/0000008033/000002 
उपलब्ध भार्ा: अंगे्रजी, र्चतनयााँ (सरलीकृि), र्चतनयााँ 
(परम्परागि), कोररयन, स्पेतनस, पोचुिगली, 
लभयिनामी, थाई, इन्डोनेलसयन, िागालोग, 
नेपाली, िमेर, बमेली, मंगोललयन भार्ािरु 
 

 सेन्दाई लसटी सकंट व्यवस्थापन ब्यूरो Twitter,「सरल 
जापानीज भार्ा」र「अंगे्रजी」बाट जानकारी प्रदान गररन्छ । 
एकाउन्ट नेम: सेन्दाई लसटी संकट व्यवस्थापन ब्यूरो 
Twitter【बिुभार्ीय ससं्करण】 (仙台市
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】) 
एकाउन्ट ID: @sendai_kiki2 
https://twitter.com/sendai_kiki2 
 

 सेन्दाई लसहट बबपतिय बिुभावर्क सिायिा केन्र 
(सञ्चालन: SenTIA) 
प्रकोप आइपदािको समयमा Twitter या ब्लग आहदको 
माध्यमबाट प्रकोप सम्बक्न्ध जानकारी लभलभन्न भार्ामा 
हदने गदिछौं । 
प्रकोप नभएको समयमा,िोमपेज बाट प्रकोपको बेलामा 
उपयोगी िुने जानकारीिरु हददै आएका छौं । 
http://int.sentia-sendai.jp/saigai/ 
उपलब्ध भार्ािरु: जापातनज, अंगे्रजी, 
र्चतनयााँ, कोररयन, लभयिनामी, नेपाली 
भार्ा 

http://www.city.sendai.jp/anzensuishin/kurashi/anzen/saigaitaisaku/hazardmap.html
http://www.city.sendai.jp/anzensuishin/kurashi/anzen/saigaitaisaku/hazardmap.html
http://hinan.city.sendai.jp/
http://int.sentia-sendai.jp/blog/saigai/saigai-9417/
https://qrtranslator.com/0000008033/000002
https://twitter.com/sendai_kiki2
http://int.sentia-sendai.jp/saigai/


जानकारी 
① 「प्राकृतिक बबपक्त्िको समयका भार्ा स्वयंसेवक」  को 

बारेमा 
भूकम्प वा बाढीपहिरो, िाइफुन जस्िा ठूलाठूला प्रकोपिरु 
आएको समयमा, जापानीज भार्ा  नबुझनुिुने व्यक्ति 
अथवा, जानकारी प्राप्ि गनि नसतने व्यक्तििरुको लार्ग,
「भार्ा」को माध्यमबाट सियोग गने स्वयंसेवक िो। 
प्रकोप आएको समयमा, सेन्दाई लसहट को अनुरोध प्राप्ि 
गरर काम गने गछौं। 
सामान्य कामको गतिववर्ध चाहिाँ, स्थानीय प्रकोप 

रोकथाम अभ्यासमा भार्ा अनवुाद, वा कायिशाला 
गोरठीमा सिभागी िुनु  िो। साथै, प्रकोप आउाँदा िेररको 
समयमा, सेन्दाई लसहट वा SenTIA बाट पठाउने प्रकोप 
रोकथाम जानकारीको अनवुाद, बबपि आश्रयस्थलको 
पररक्रमण गने इत्याहद बबदेशीनागररकिरुलाई सियोग 
गदिछौं। कामको गतिववर्धमा रुर्च राख्नुिुनेिरूले,  
SenTIA माफि ि सम्पकि  गनुििोला। 
SenTIA अन्िरािक्रट्रय सम्बन्ध ववभाग 
TEL (022) 268-6260 
kokusaika@sentia-sendai.jp 
http://int.sentia-sendai.jp/j/volunteer/disaster.html 

② रेडडयो सुन्नुिोस 
SenTIAमा, बबलभन्न भार्ािरुमा रेडडयो 

प्रसारण गदिछ। रेडडयोमा, प्रकोप आउाँदा 
िेररको, जानकारी पतन प्राप्िगनि सतनिुुन्छ र यो 
िपाईलाई उपयोगी पतन िुनेछ। दैतनक रुपमा रेडडयो सुन्ने 
बानी बसालौं। 
एफएम रेडडयो कायिक्रम「बिुभार्ीय प्रसारण स्टेशन」       
चारवटा रेडडयो स्टेशनिरूबाट, सरल जापानीज, अंगे्रजी, 

चाइनीज, कोररयन भार्ािरुमा मौर्म(ऋि)ु िरुको 
गफगाफ वा जीवनयापनको जानकारी, SenTIA बाटको 
सूचनािरु आहद प्रत्येक महिना बबर्यबस्िु पररवििन गरर  
प्रसारण गदिछ। प्रकोप आउाँदा िेररको समयमा, यो 
चारवटा रेडडयो स्टेशनिरूबाट ववदेशी 
भार्ामा जानकारी प्रदान गने गदिछ। 
http://int.sentia-sendai.jp/radio/ 
यो बािेक, प्रकोप रोकथामलाई ववर्यवस्िु बनाई 

“Global Talk” अन्िरािक्रट्रय ववद्याथीिरूको मािभूृलम 
वा सेन्दाईको बसोबासको बारेमा कुराकानी गने 
"अन्िरािक्रट्रय ववद्याथीिरुको कुरा" मा पतन सियोग गने 
गदिछौं। 

 
 

परामशि कमी कनिर「प्राकृतिक प्रकोप िथा प्रकोप रोकथामको बारेमा」 
िरेक अकंमा यस कनिरको बबर्य अनसुार, परामशिकलमिको अनभुव वा ववचारलाई प्रस्ििु गररन्छ । 

म नेपाली नागररक िुाँ र नेपाल बाट जापान आएको १३ 
वर्ि भयो । यस केन्रमा नेपाली भार्ा परामशि कमीको 
रुपमा काम गदै आएको छु । 
नेपाल पतन प्राकृतिक प्रकोप धेरै िुने देश लभि पदिछ र 

मुख्य रुपमा, बाढी पहिरोको प्रकोप धेरै आउने गदिछ। 
भूकम्पको हिसाबमा मैले जापानमा आएर पहिलोपटक 
यसको अनुभव गरें । नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको लार्गको 
पूवि ियारी िथा लशिा चााँिी अझ ैजापानसाँग दााँज्न लमल्ने 
स्िरमा िुन सकेको छैन । जापानमा आएर पहिलोपटक 
प्रकोप रोकथाम सम्बक्न्ध अभ्यास गदाि आफु र आफ्नो 
पररवारको ज्यानको सुरिाको लार्ग अतिनै मित्वपूणि कुरा 
रिेछ भन्ने लाग्यो । पबुी जापान मिाभूकम्पको बेलामा 
सेन्दाईमा न ैबसोबास गरेको िुनाले पहिले  गरेको प्रकोप 
रोकथाम सम्बक्न्ध अभ्यासले धेरै सियोग पयुाियो । 
मिाभूकम्पको समयमा दइुहदन सम्म आश्रय लशववरमा 
सपररवारले आश्रय ललयौं । धेरै मान्छे िरु साँगसाँगै आश्रय 
स्थलमा  बस्दा एक ककलसमको ढुतक िथा सुरिाको 

मिसुस भयो िर प्रकोप को समयमा माि ै प्रयोग िुने 
जापातनज भार्ा नबुझेर अफ््यारो पतन भयो । िाना लाइ 
“गोिान “ को ठाउाँमा “थाक दासी” भन्दा के भनेको बुझ्न 
सककएन । त्यस अवस्थामा र्चनजानका व्यक्ति िथा 
स्थानीयवासीको सिायिाले अगाडड बढ्न सककयो  । आफु  
पतन  शुरुमा जापान आउदा केहि पतन थािा नभएको 
अवस्था र्थयो िर जापानी छरतछमेक , आफ्नो देशका 
अग्रजिरु िथा बिु सासं्कृतिक समाज केन्र जस्िा बबदेशी 
नागररकको लार्ग कामगने ससं्थािरुबाट दैतनक 
जीवनयापन िथा प्राकृतिक प्रकोप आहद  सम्बक्न्ध 
जानकारी ललदैं यिााँ सम्म आउन सककयो भन्ने लाग्दछ । 
त्यसैले प्राकृतिक प्रकोप धेरै िुने जापानमा नयााँ आउनुिुने 

ववदेशीिरुले पतन आजै बाट प्राकृतिक प्रकोप आहद 
सम्बक्न्ध जानकारीिरु थािा पाइ राख्न ुअतिन ैमित्वपूणि 
िुन्छ जस्िो लाग्दछ । 
 

(परामशि कमी D) 

http://int.sentia-sendai.jp/j/volunteer/disaster.html


 

सेन्दाई बिुसासं्कृतिक समाज केन्र 

仙台
せんだい

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

センター 
िुल्ने समय प्रत्येक हदन बबिान ९ बज ेदेखि बेलकुा ५ बज े(वर्िको अन्त्य र नयााँ वर्िको  बबदा, 

महिनाको १～२ हदनको बन्द हदन बािेक) 
ठेगाना 〒980-0856 सेन्दाई लसहट आओबा कु आओबा यामा सेन्दाई इन्टरनेशनल सेन्टर 

सम्मेलन भवन पहिलो िला 
फोन (022) 265-2471 
फ्यातस (022) 265-2472 
इमेल tabunka@sentia-sendai.jp 
यआुरएल http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/ 
 ववदेशी भार्ामा हदइने परामशि 

दैतनक क्जबनमा आइपने समस्या या कहठनाइिरुको बारेमा ववदेशी भार्ामा परामशि ललन सतनिुुनेछ 
। 「दोभार् ेसियोग टेलीफोन」(022) 224-1919 मा फोन गनुििोला । 
उपलब्ध भार्ािरु： अगं्रजेी, र्चतनयााँ, कोररयन, लभयिनामी, नेपाली, िागालोग, थाई, पोचुिगली, 
स्पेतनस, रलसयन, इन्डोनेलसयन, इटाललयन, फे्रन्च, जमिनी, मलेलसयन, िमेर, बमेली, मगंोललयन, 
लसिंला भार्ािरु 

 त्यस बािेका सेवािरु 
प्रलशिण कि, बालबाललका कि,जानकारी आदानप्रदान बोडि, पसु्िक कफिाि गने गरर लाने सबुबधा 
पतन हदइरिेका छौं । सामदुातयक गतिववर्ध या सम्बन्ध आदानप्रदान कायिक्रमको लार्गको जातनकारी 
िथा ठााँउ पतन उपलब्ध छ । 

 
 

 

 

सम्पादन・प्रकाशन ： सेन्दाई पयिटन िथा अन्िरािक्रट्रय एसोलसएसन（SenTIA)अन्िरािक्रट्रय सम्बन्ध ववभाग 
सेन्दाई बिुसांस्कृतिक समाज केन्र चााँिी सेन्दाई लसहटबाट क्जम्मेवारी पाएर, (साविजतनक हििको) सेन्दाई पयिटन िथा अन्िरािक्रट्रय 
एसोलसएसनले यसलाइ संचालन गने गदिछ ।                                             सेप्टेम्बर 2021मा प्रकालशि  

ववदेशी नागररकका लार्गको ववशरे्क्षिय परामशि 
वककल या प्रशासनीक लेिनदास लगायिका ववशरे्ि द्वारा िुने「 ववशरे्क्षिय परामशि बठैक 」तनयलमि 
रूपमा सचंाललि गदै आएकाछौँ । 
सेन्दाईमा बसोबासको क्रममा कुनपैतन समस्या परेको िण्डमा, कृपया यिााँ सम्पकि  गनुििोला । 
गोपनीयिाको पालना गनेछौ। एकजना लाई 30 लमनेटको समय िुनेछ । 
िुल्ने समय सब,ै हदउाँसो 1बज ेबाट बेलकुा 4बजे  सम्म िुनेछ । 
परामशि बठैकको हदनमा िोमपेज बाट पकु्रट गनि सककनेछ । 
http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/consultation.html 

प्रशासतनक लेिनदास         वककल          श्रम मन्िालय    अध्यागमन बबभाग (इलमगे्रशन)   कर लेिनदास 

http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/
http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/consultation.html
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