नेपाली（ねぱーるご）

�वदे शी नाग�रक बािसन्दाको लािग
जीवन यापनको आचरण सम्ब�न्ध िनद� िशका
कुनै �किसमको समस्या या झमेलामा नफसोस ् भन्नको लािग

जापान र अन्य दे श/क्षे�को जीवन यापनको िनयम तथा आचरण फरक हुन सक्छ।
िनयम या आचरणको ज्ञान नभएमा, अनावश्यक झमेला तथा अपराधमा फस्न पिन स�कन्छ।

जापानको िनयम तथा आचरण बारे मा जानी बुझी, सुर�क्षत भई िनधर्क्कका साथ जीवन यापन गरौ!

सेन्दाई िसट�

जीवन यापन सम्बन्धी िनयम तथा आचरण

िनयम नबुझेको खण्डमा,
फुदोउसान (घर बहाल
िमलाउने अ�फस) वा
घरधनीसँग सोधपुछ गनुर्
होला।

अपाटर् मेन्ट (कोठा) भाडामा िलने बेलामा:
・कोठा भाडामा बस्दा, सम्झौता प�मा उल्लेख भएका व्य��हरू बाहे क अन्य

व्य��हरू बसोबास गन� वा �बना अनुमित कसैलाई भाडामा �दनु हुँदैन।

・बसाइ सन� (कोठा सन�) बेलामा, कोठा भाडा सम्झौता र� गन� ���या चाल्नु

आवश्यक छ।

िनयम पालन नगरे मा, कोठाबाट िनकाल्न पिन स�कन्छ।

・ठू लो स्वरले कराउने गरे मा

・क�रडोर तथा बरण्डामा बिस कुराकानी गन� गरे मा
・ठू लो आवाजमा गीत बजाउने गरे मा

・अरू बािसन्दाहरूबाट कम्प्लेन आउने जस्ता समस्या आउन सक्छ।

राित अबेर वा �बहान
सबेरै �वशेष गर� ख्याल
गनुर् होला।

・भवन रे खदे ख गन� व्य�� वा �हर�बाट चेतावनी आउन पिन सक्छ।

पाकर् जस्ता सबैले �योग
गन� सावर्जिनक ठाउँ को
पिन िनयम हुन्छ।
िनयम पालन गर� �योग
गनुर् होला।

・खुल्ला ठाउँ वा खेतबार�मा �बना अनुमित �वेश गन�

वा आफूखुसी �योग गनुर् हुँदैन।

・जग्गा धनीसँग समस्या पनर् सक्छ।
・कारबाह� पिन हुन सक्छ।

・कोठा वा घरबाट बा�हर िनस्कने बेलामा, सध� झ्याल ढोका

बन्द गर�, ताल्चा लगाउने गनुर् होला।

・घर िभ� बस्ने बेलामा पिन चुकुल लगाउनु होला।

चुकुल नलगाएमा कुनै पिन बेलामा अपराधमा मुिछन स�कंछ।

केह� िछनको लािग मा�
बा�हर जाने भए पिन (फोहर
फाल्न जाने बेला आ�द)
सध� ढोकामा ताल्चा लगाउने
गनुर् होला।

अन्य

・रे �जडे न्स काडर् (जाइयुउ
र् काडर् ) तथा रा��य स्वास्थ्य बीमा काडर् (कोकुिमन केन्को होकेन काडर् ) अरूलाई सापट� �दने वा

सापट� िलनु हुँदैन।

・बैक खाता अरूलाई �योग गनर् �दने वा अरूलाई बेच्नु हुँदैन।

・व्य��गत �ववरण खुल्ने कुनै कुरा SNS सामा�जक सञ्जालमा पो� गनुर् हुँदैन।

・अपराधमा फस्न सक्छ।

・कारबाह� पिन हुन सक्छ।

िनयम कानुन थाहा
नभएता पिन कारबाह�
हुन्छ। सावधानी
अपनाउनु होला।

चुरोट खाने बेलामा
तो�कएको िन��त ठाउँ (धू�पान स्थल) मा मा� चुरोट खाने गनुर् होला।
�हँ ड्दा �हँ ड्दै चुरोट खाने बानी छोड्नु होला।
चुरोटको ठु टो बाटोमा फाल्नु हुँदैन।

・मािनसको भीडभाडमा वा चक� हावा चलेको बेलामा चुरोट खाँदा,
अरूलाई चोट पुयार्उने जो�खम हुने भएकोले सावधानी अपनाउनु होला।

・आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लािग भएता पिन चक्कू या खुकुर� आ�द खतरनाक बस्तु बोक�

�हँ डडु ल गनुर् हुँदैन।

・जापानको कानुनले िनषेध गरे को छ।

・कारबाह� पिन हुन सक्छ।

・रा��य स्वास्थ्य बीमा (कोकुिमन केन्को होकेन) तथा रा��य पेन्सन

(कोकुिमन नेन�कन) �ीिमयम रकम, अिनवायर् रूपले दा�खला गनुर् होला।

・�बल ितन� म्याद पालना गनुर् होला।
���या वा दा�खला
गन� त�रका थाहा
नभएमा, वडा कायार्लय
(कुयाकुस्यो) मा
सम्पकर् गनुर् होला।

पैसा नित�रकन बसेमा, अस्पतालको उपचार खचर् सबै आफैले ितनुर् पन�
हुन्छ।
・बैक खाताबाट रकमान्तर गन� (कोउजा फुर�खाय) को लािग िनबेदन �दनु होला।

・रा��य स्वास्थ्य बीमा (कोकुिमन केन्को होकेन) को रकम बैक खाताबाट रकमान्तर गन� (कोउजा फुर�खाय) को लािग
वडा कायार्लय (कुयाकुस्यो) मा िनवेदन �दन स�कन्छ। बैकको काडर् र छाप (हान्को) साथमा िलएर आउनु होला।

फोहर फाल्ने त�रका तथा आचरण
・फोहर फाल्ने त�रका िनयम छ।

○

指定袋の口を結んでください

① फोहर फाल्ने िन��त झोला क�न्भिनयन्स स्टोर तथा सुपरमाक�टमा �कन्न पाउँ छ।
अरू झोला �योग गनर् पाउँ दै न।

指定袋の口を結んでください

② तो�कएको बारको �बहान ८：३० बजे सम्ममा िन��त ठाउँ मा फाल्नु होला।

・बाटो या खािल ठाउँ मा जथाभाबी फाल्नु हुँदैन।
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फोहर फाल्ने िन��त झोला �योग गनुप
र् छर् ।

・स्थानीय व्य��हरूबाट कम्प्लेन आउने र झमेला हुन सक्छ।
・फोहरलाई बाटोमा जथाभाबी फालेमा, शहर फोहर हुन जान्छ।

・ठू लो आकारको अनावश्यक सामान (सोदाइ गोमी) फाल्ने बेलामा, अि�म

ठू लो आकारको अनावश्यक सामान

रूपमा खबर गनुर् आवश्यक छ। (आफूखुसी फाल्न िमल्दै न)

(सोदाइ गोमी) को उदाहरण:

फोहर फाल्ने त�रका बुझ्नको लािग, इन्टरनेटमा हे नर् सक्नु

हुन्छ। फोहर फाल्ने िनयमको बारे मा जानकार� �दने िभ�डयो
पिन छ।
ने प ाली
Guide for Sorting Recyclables and Waste Sendai
资源与垃圾的分类方法与排放方法 仙台市
자원과 쓰레기 분리
・배출 방법 센다이시
Cách phân loại, xử lý rác nguyên liệu và rác thải Sendai

Search

नेपाली भाषामा ले�खएको बुकलेट या िभ�डयो अङ्�ेजी पेजको होमपेजमा रा�खएको छ।

पाटर् टाइम कामको िनयम

(�व�ाथ�को हकमा)

पाटर् टाइम काम गदार् काम गन� समय, तलव, कामको �किसम आ�द प�हला नै य�कन गनुर् होला।

�वध्याथ�हरूले काम गनर् स�कने समय ह�ाको २८ घण्टा मा� हो। (�व�ालयको गम� �बदा
जस्ता लामो �बदाको बेलामा �दनमा ८ घण्टा मा�।)

दे ह व्यापार तथा जुवा घरमा काम गनर् िनषेध छ। (दे ह व्यापार तथा जुवा घरको उदाहरण：
पब, गेम सेन्टर, पािचन्को पसल आ�द)

・िनयम उल्लङ्घन गरे मा, दे श िनकाला कारबाह� (�डपोट� शन) हुन सक्छ।
・दे ह व्यापार तथा जुवा घर भिन थाहा नपाइकन काम गरे ता पिन, कारबाह�मा पनर् स�कन्छ।

साइकलको िनयम र आचरण

・साइकलको सुरक्षा दतार् (बोउहान तोउरोकु) आवश्यक छ।

・अरू व्य��बाट साइकल �ा� गन� बेलामा वा अरूलाई साइकल उपहार �दने बेलामा

सुरक्षा दतार् प�रवतर्न गनुर् होला। साथै साइकल फाल्ने बेलामा सुरक्षा दतार् खारे ज
गन� ���या चाल्नु पछर् ।

यस्तो

बोउहान तोउरोकु (सुरक्षा दतार्) नगरे को खण्डमा, चोरे र

���या

साइकल

पसलमा गनर् स�कन्छ।

ल्याएको सामान भिन शंका गनर् स�कन्छ।

बेच्ने

・�ा�फक लाइट अिनवायर् रूपमा पालना गनुर् होला।
・सडकको बायाँ साइडमा साइकल चलाउनु होला।

・अगा�ड पछा�ड १ लाइनमा चलाउनु होला। दायाँ बायाँ फैिलएर लाइनमा चलाउनु हुँदैन।
・म�दरा सेवन गरे र, साइकल चलाउन िनषेध छ ।

・ईयरफोन आ�द बाट संगीत सुन्दै , साइकल चलाउन िनषेध छ ।

・मोबाइल फोन चलाउदै या कुरा गद� , साइकल चलाउन िनषेध छ ।

・िनयम पालना नगर� खतारापूणर् साइकल चलाउँ दा, दघ
र् ना भई बाटो �हँ ड्ने बटु वालाई चोट पटक पुयार्उने खतरा हुन्छ।
ु ट
・िनयम पालना नगर� साइकल चलाएमा कारबाह�मा पनर् स�कन्छ।

・हे लमेट लगाउने गनुर् होला।

・तपाईले साइकल �ारा हुन सक्ने क्षितको लािग

क्षितपूितर् बीमा गन� पन� हुन्छ

य�द तपाईले साइकल �ारा हुने क्षितको क्षितपूितर् बीमा गनर् खोज्दा, TS
माकर् टािसएको साइकल पसल बाट पिन यसको ���या पुरागनर् सक्नुहुनेछ ।

आफू घाइते भएमा वा अरूलाई चोट पटक
पुयार्एको अवस्थामा सहयोग र सुरक्षा िमल्छ।

・ताल्चा नलगाएको साइकल बाटोमा रो�क राखेता पिन, सुटुक्क िलएर जानु हुँदैन।
・साइकललाई सध� साइकल रोक्ने पा�कर्ङ क्षे�मा रोक्नु होला।

・�बना अनुमित अरूको साइकल चलाउनु अपराध हो।
・साइकल पा�कर्ङ क्षे� बाहे क अन्य� रो�कराखेको साइकल उठाएर लिगने छ।

।

समस्यामा परे मा सल्लाह गनुर् होला।

सल्लाह गन� बेलामा ध्यान �दनु पन� कुरा।

सल्लाह िलने बेलामा अि�म रूपमा, आफ्नो समस्या, सोध्न चाहे को कुरा, भन्न चाहे को कुरा
आ�द नोट बुकमा लेख्दा रा�ो हुन्छ।

आक�स्मक बेलामा

�वदे शी भाषा (केह� भाषा मा�) व्यवस्था छ।

आगलागी या अकस्मात ् �बरामी भएको बेलामा

घटना या दघ
र् ना भएको बेलामा
ु ट

टे िलफोन：110

टे िलफोन：119

आगलागी या �ाकृ ितक �कोप
⇒ दमकल बोलाउनु होला।.

�हर�लाइ बोलाउनुहोस

अकस्मात ् �बरामी भएमा वा घाइते भएमा
⇒ एम्बुलेन्स बोलाउनु होला।

कसैसँग सल्लाह िलन चाहे को अवस्थामा
कहाँ गएर कोसँग सल्लाह
गन� कुरा थाहा नभएमा,
सेन्दाई नगरपािलका (सेन्दाई
िसयाकुस्यो) ले पठाएको िचठ्ठ�
प� आ�द पढ्न नआउने जस्ता
अवस्थामा

तपाई बस्ने ठाउँ को वडा कायार्लय (कुयाकुस्यो) मा गएर सल्लाह या सोधपुछ गनर्
सक्नु हुन्छ।
जापानीज भाषामा सल्लाह गनर् गा�ो भएमा वा भाषाको िचन्ता लागेमा, सेन्दाई
बहुसांस्कृ ितक समाज केन्� मा सल्लाह िलन सक्नु हुन्छ।
そうだん

�वदे शी भाषा बोल्ने कमर्चार�ले तपाइको समस्या सुनेर सल्लाह �दइने छ।

48

आफै गएर वा टे िलफोन गर� सल्लाह वा सोधपुछ गनर् सक्नु हुन्छ।

सेन्दाई बहुसांस्कृ ितक समाज केन्�
ठे गाना सेन्दाई इन्टरनेसनल सेन्टर,सम्मेलन
भवन प�हलो तला,
国際センター駅
International Center Station
仙台駅
आवोबायामा,अवोबा-कु,सेन्दाई
Sendai Station
सब वे तोउजाइ लाइन (कोकुसाइ सेन्टर
仙台多文化共生センター
Sendai
Multicultural Center
स्टे शन) बाट न�जकै छ।
青葉通 Aobadori Avenue
समय �त्येक �दन ०९：०० बजे दे �ख १७：००
仙台市博物館
地下鉄東西線
Sendai City Museum 大橋
बजे सम्म म�हनाको १ दे �ख २ पटक �बदा हुन
Sendai Subway Tozai Line
Ohashi Bridge
पिन सक्छ।
दोभाषेको सहयोग िलने फोन �वदे शी भाषामा सल्लाह गनर् सक्ने टे िलफोन हो।
भाषाको सु�वधा अङ्�ेजी, चाइिनज, को�रयन, िभयतनाम, नेपाली, तागालोग, पोचुग
र् ल, स्पेिनस, थाई, रिसयन, इन्डोनेिसयन,
इटािलयन, �ेन्च, जमर्नी, मलाया, खमेर, बम�ली, मंगोिलयन भाषा
टे िलफोन: 022-224-1919
えき

こくさい

せんだいえき

せんだい たぶんかきょうせい

あおばどおり

せんだいしはくぶつかん
せんだいしはくぶつかん

おおはし

ちかてつ とうざいせん

नगर तथा वडा कायार्लयमा हुने �शासनीक ���या आ�दको बारे मा जानकार� चा�हएको बेलामा

सेन्दाई िसट� बृ�स्तत कलसेन्टर 「भिनदे उ MORI नो MIYAKO हे ल्पलाइन」

नगर तथा वडा कायार्लयमा हुने �शासनीक ���या आ�दको बारे मा थाहा नभएको कुरा भएमा, सेन्दाई िसट� बृ�स्तत
कलसेन्टर 「भिनदे उ MORI नो MIYAKO हे ल्पलाइन」को �योग गर� । तपाइले �वदे शी भाषामा सम्पकर् तथा सोधपुछ गनर्
सक्नुहुनेछ ।

O उपलब्ध भाषाहरु : अं�ेजी, िचिनयाँ, को�रयन, िभयतनामी, नेपाली भाषा
O फोन : 022 398 4894
O खुल्ने समय :

8：00 ∼ 20：00 (सनी, आइत र सावर्जिनक �बदा तथा नयाँवषर् �डसेम्बर 29 बाट जनवर� 3 सम्म) चाँह� 17：00 बजे सम्म )
�काशन सेन्दाई िस�ट नाग�रक ब्यूरो
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