
 

 

नेपाली ससं्करण 

【 119 नम्बर हटलाइन बार्ाा（आपर्कालीन टेललफोन)को डाएल गनेर्ररका । 】          
○ जापानमा, 119 नम्बरमा फोन डाएल गर्यो भने, आपर्कालीन समर्यमा, दमकल र्था एम्बलेुन्सलाई बोलाउन सककन्छ । 
○ 119 नम्बर हटलाइन डाएल चाहहिँ घरको फोन अथवा मोबाइलफोनमा एररर्या कोड नभएपनन 「119」फोनलाग्छ । 
○ हटलाइन डाएल गदाा, नआत्र्ीकन 119 नम्बर अपरेटर (सचंार पे्रषक) को ननदेशनलाई कृपर्या सुन्नहुोस ्| 
○ हटलाइन डाएल चाहह भाषा सहहर्, १७ थरीका भाषाहरु सामबेश गररएकोछ | जापाननजभाषा बोल्न नजान्ने हरुकालागग चाहहिँ 

अपरेटरले「I will use a translator. Please wait a moment.」（"म अनुवादक प्रर्योग गछुा। कृपर्या 
केहह बेर पर्ानहुोस।्"） भनेर भन्दछन, र र्रुन्र् ैअनवुादक सेन्टरमा फोन जोडीन्छ | फोनको लाइन नकाटी परे्र बस्नहुोला |   

※ फोनबार्ाा चाहहिँ, र्लको र्ाललका अनसुार हुनेछ । 
（जापाननज भाषा बोल्न नसक्नेहरुका लागग, अनवुादक पनन सगै भएर 3 जनाको बीचमा कुराकानी हुनेछ） 

वक्र्ा आगलागीको बेलामा बबरामी र्था घाइरे् भएको बेलामा 

अपरेटर 119 नम्बर, र्यो अग्ग्न ननर्यन्रण बबभाग ्हो  | 
आगलागग हो कक? इमजेन्सी（एम्बुलेन्स） हो? 

119 नम्बर, र्यो अग्ग्न ननर्यन्रण बबभाग ्हो | 
आगलागग हो कक? इमजेन्सी（एम्बुलेन्स） हो? 

र्पाई आगलागी हो |  एम्बुलेन्स हो | 

अपरेटर दमकल आउनु पन ेठेगाना भन्नुहोस | 
कुन कू, कुन माची हो ?  

एम्बुलेन्स आउनु पन ेठेगान भन्नुहोस | 
कुन कू, कुन माची हो ? 

र्पाई र्यो कु , र्यो माची , र्यो च्र्यो , र्यो नम्बर, र्यो कोठा हो | र्यो कु , र्यो माची , र्यो च्र्यो , र्यो नम्बर, र्यो कोठा हो | 

अपरेटर कनर् र्लाको बबग्ल्डगं को कुन र्लामा आगलागग भएको हो ? बबरामी हुनुभएको हो, वा घाइर् ेहुनुभएको  ? 
बबरामीको उमेर, महहला होकक पुरुष भन्नुहोस ? 

र्पाई (उदाहरण) दईु र्ले घरको पहहलो र्ल्लाबाट धूवा आई 
रार्ेको छ |  

(उदाहरण 1) बबरामी हो | ५० वषाको परुुष हो  |  
 
(उदाहरण 2) घाइरे् भएको हो । ३० वषाको महहला हो । 

अपरेटर के जललरहेको छ ?  बबरामी वा घाइर् ेव्र्यग्क्र् कुरा गना सक्नुहुन्छ ? 

र्पाई (उदाहरण) फ्राइपेनको रे्ल जलीरारे्को छ | (उदाहरण 1) सक्दैन |   
(उदाहरण 2) सक्छ |  

अपरेटर त्र्यहािँ कोहह आफै बाहहर भाग्न नसक्न ेव्र्यग्क्र्  हुनुहुन्छ ? 
(उदाहरण 1) कुममा बबस्र्ारै थपथपाए र आवाज हददै 

गनुाहोला | 
        आर्ा झ्मम्काउन ेवा शरीर चललरहेको छ  ? 
(उदाहरण 2) रगर् बगीरहेको छ की ? 

र्पाई 
(उदाहरण 1) सबजैना बाहहर ननस्क्र्यौ | 
 
(उदाहरण 2) त्र्यहािँ लभर कोही छ जस्र्ो देखर्न्छ। 

(उदाहरण 1) कग्त्र्पनन शरीर चलेको छैन | 
 
(उदाहरण 2) टाउकोको देबे्रपट्टी बाट रगर् बगीरहेको छ | 

○ र्यो टेललफोन बार्ााको भागलाई प्रप्रन्ट गरेर र्पाईंको फोनको नग्जकमा टािँस्नुहोला । 


