मवदेिी िामर्न्दाहरूको लामगको जार्कारी िुलक पचाथ（外国人住民向けチラシ）

र्ेपाली（ネパール語）

के तपाई「SenTIA सामुदायिक दोभाषे सहिोगी」को सुयिधा उपिोग गर्न
「SenTIA コミュニティ通訳サポーター」を利用しませんか？
SenTIA र्ािुदामयक दोभाषे र्हयोगी चाँही, तपाइले स्कु ल या िाल हेरचाह के न्र (र्र्थरी आक्रद), वडा कायाथलय आक्रद
ठाँउहरुिा कु र्ै पराििथ तर्ा प्रिार्मर्क प्रक्रिया गर्ुप
थ र्े िेलाको लामगको दोभाषे र्ुमवधा हो । हािी र्ेन्दाई मभत्रका र्ंस्र्ा तर्ा
र्ुमिधाहरु उपयोग गर्े िेलािा तपाईहरुको लामग दोभाषे व्यमिहरु पठाउर्े कायथ गर्े गदथछौं ।

िी अिस्थाहरुमा िस सुयिधाको उपिोग गर्न

सयकन्छ

〇 प्रार्थमिक र िाध्यामिक मिध्यालयको भर्ाथ प्रक्रिया
〇 र्र्थरीको भर्ाथ प्रक्रिया तर्ा अध्ययर् अवलोकर्
〇 स्कु ल तर्ा र्र्थरी हरुिा मिक्षकर्ँग कु राकार्ी गर्े िेलािा
〇 वडा कायाथलयिा प्रिार्मर्क प्रक्रिया गर्ुथपर्े िेलािा
〇 र्ेन्दाई मर्टीले र्ंचालर् गर्े िातृ मिक्षािा भागमलर्े िेलािा
〇 िच्चा जन्िदा घरिा र्ावथजमर्क स्वास््य र्र्थ आउर्े िेलािा

िो सुयिधाको उपिोग गर्न

र्सयकर्े

× उत्सव समारोह, सेममनार, प्रचार

तथा मिमिङ

कार्य क्रम

× अस्पताल आमिका मचमकत्सा उपचारको अनु वाि
× पु मलस, अिालत, वमकल कार्ाय लर्
×

स्कुलको पररक्षा

आमिको न्यामर्क अनु वाि

र्ा अध्यर्न सहर्ोग, खाली साथीको रुपमा मात्र

जाने आमिका, गैर-अनु वािक काममा

िो सुयिधा उपलब्ध हुर्े समि （सामान्यतर्ा ）सोमबार～शु क्रबार

９：００～１７：００

यो र्िय िाहेक, आवश्यकता परे को अवस्र्ािा हािीर्ँग र्ल्लाह गर्ुथहोला ।
※ दोभाषे र्ुमवधा उपयोग गर्े र्ियमर्िा, दुइ घण्टा र्म्िको हुर्ेछ ।
※

दोभाषे सुयिधाको लायग उपलब्ध भाषाहरु
यचयर्िाँ

तागालग

महन्दी

रयसिर्

र्ेपाली

मभयतर्ािी
स्पेमर्र्

र्ाई

कोररयर्

जापार्ी

अंग्रज
े ी भाषा

※यर् िाहेकका भाषाहरुको लागी पमर् हािीर्ँग र्ल्लाह गर्ुथ र्क्नुहुर्ेछ

।

※िो सु यिधा यर्शु ल्क

पाउर्ु हुर्ेछ । ※तपाईहरुको गोप्यताको पालर्ा गररर्ेछ ।

※दोभाषे गर्े व्यक्तिहरु र्गरिासी स्विां सेिक हुर् । ब्यबसािीक दोभाषे होइर्र् ।
※दोभाषे गर्े

काममा सहज होस भन्नाका
कृपर्ा मनमिन्त

लागी, SenTIA का कमन चारी
भइ हामीलाई सम्पकय

र्ेन्दाई बहुसाांस्कृयतक समाज केन्द्र , प्रत्येक

पयर् सँगै जार् सक्दछर्

गनुय होला

!
मिन 9:00～17:00 बजे （कोकुसाइ सेन्टरको मबिाको मिन

अंग्रेजी , मचमनर्ााँ, कोररर्न, मभर्तनामी, पोचुयगाली , तागालग तथा नेपाली लगायत 18 भाषािा कुरागनय
िोन 022-224-1919
इमेल tabunka@sentia-sendai.jp
公益財団法人 仙台観光国際協会（SenTIA）

समकनेछ

