
88 औ「ंNIC जापानी भाषाको कक्षाहरू」भनाा 
 

सेप्टेम्बर देखि नोभमे्बर सम्म संचालन गररने जापानी भाषा कक्षा वयस्कहरूप्रति लक्षक्षि गररएको छ। नयााँ कोरोना 

भाइरस सकं्रमणको प्रभाब रोक्नको तनम्म्ि तनम्न ववधिहरू कायाान्वयन गदैछौ। 

＊अहहल ेसम्म अपनाएको आबदेन िररका िथा सखं्या क्षमिा फेरबदल हुनछे। कृपया ध्यान होला। 
＜लक्षित वर्ग＞ ववदेशी नागररक (माध्यममक र उच्च माध्यममक िहका बबद्याथीले भाग मलन ममल्न ेछैन। नागोया 
शहरमा बसु्नहुने व्यक्तिलाइ प्राथममकता मिइनेछ।) 

＜अवधि＞ हरेक हप्िा आइिबार・３महहना（9 महहना 20 गि ेवाट 11 महहना 22 गि）े（１पटक 90 ममनेट×10 पटक） 

*जापानी भाषा बाट अध्ययन गछौ। ववदेशी भाषा (िपाईको माि ृभाषा) प्रयोग गररने छैन। 
＜लागि＞  सहभागीिा शुल्क: 2500 येन／पुस्तक शुल्क: आिारभूि िाईवा कक्षा 1,000 येन, त्यस बाहेक 500 येन 
☆एक पटक भुक्िानी गररसकेको सहभागीिा शुल्क िथा पुस्िक शुल्क फफिाा हुने छैन।   

 

＜आवदेन र अन्िवाािाा＞ 

समय िामलका 
9 महहना 6 गि े(आइिबार) 
12:00बज े-14:00 बज े

अनलाइनबाट आवदेन हदन पने 

9 महहना 6 गि े(आइिबार) 
वाट 9 महहना 9 गि े(बुधवार) 

NIC बाट पुम्टट मेल पठाईनेछ।   
मेल नआएमा NIC मा कल गनुाहोला।   

9 महिना 13 गते (आइतबार) अन्िवाािाा    
समय: 10:00, 12:00 अथवा 14:00 

（NIC बाट पठाईएको मलेमा लेखिएको छ） 
स्थान: नागोया अन्िराम्टिय केन्र -５िल्ला  
ल्याउन पने सामाग्री: सहभागीिा शुल्क र पुस्िक शुल्क 

※ अर्ाडि लेखिएको कुराहरु ध्यानपूवगक पढ्नुहोला। 
 

कक्षा समय  
संख्या 
क्षमिा 

लक्षक्षि वगा 

आिारभूि 
िाईवा 

10:00～11:30 10 जाना जापानी भाषा पहहलो पटक अध्ययन गन ेव्यम्क्ि प्रति लक्षक्षि। अमभवादन，आिारभिू शब्द  
िथा  वािाालाप अभ्यास गररन्छ।  

＊िपाईंल ेजापनी भाषा पढ्न अथवा लखे्न नजान ेपतन फरक पदैन।   

12:00～13:30 18 जाना 
14:00～15:30 10 जाना 

िाईवाⅠ 10:00～11:30 16 जाना आिारभिू िाईवा अध्ययन पुरा गरेका व्यम्क्ि वा समान लबेलका व्यम्क्ि प्रति लक्षक्षि। 

शुरुआिी लबेलको वाक्य ढााँचा, उदाहरण वाक्य प्रयोग गरी वािाालाप अभ्यास गररन्छ। 

िाईवाⅡ 

10:00～11:30 10 जाना िाईवाⅠपुरा गरेका व्यम्क्ि वा समान लबेलका व्यम्क्ि प्रति लक्षक्षि। आिारभिू िाईवा, 

िाईवाⅠमा अध्ययन नगरीएको वाक्य ढााँचा, उदाहरण वाक्य प्रयोग गरी वािाालाप अभ्यास 

गररन्छ। 
12:00～13:30 10 जाना 

िाईवाⅢ 14:00～15:30 15 जाना 
िाईवाⅡपूरा गरेका व्यम्क्ि वा समान लबेलका ब्यम्क्ि प्रति लक्षक्षि। िाईवा I र II पतछ  

व्यावहाररक सामग्री िथा ववषयवस्िमुा रही अध्ययन गररन्छ। एक अकााको संस्कृति र चलन 

बारे राय प्रस्िि ुगररन्छ। 

काना 14:00～15:30 9 जाना 
हहरागना・कािाकानाको अध्ययन गना इच्छुक व्यम्क्ि प्रति लक्षक्षि।  हहरागना・कािाकानाको 

लेख्न ेिररका बारे अध्ययन गररन्छ। सरल शब्दको  प्रयोग गरर उच्चारण अभ्यास र सरल 

वाक्यहरू लिेेर पढ्न ेअभ्यास गररन्छ। 



आवेदन 【अनलाइन】 9 महहना 6 गिे (आइिबार) 12:00 -14:00 
① NIC वेबको आवेदन फारम बाट आवेदन हदनहुोस। 
② NIC ले, अन्िवाािााको पालो र समय जानकारी गराउन ेछ। 
※ एक जानाले २ वटा कक्षा सम्म आवेदन हदन सफकन्छ। 
・ एउटै समयमा संचालन गररने 2 वटा कक्षाको लाधग आवदेन हदन सफकने छैन। 
・ िाईवाको 2 वटा कक्षाको लाधग पतन आवेदन हदन सक्न ेछैन।  अथवा, 2 वटा मोजी कक्षाको लाधग 
आवेदन हदन सफकन ेछैन। 

उदाहरण 〇 「आिारभूि िाईवा」र「काना」मा आवदेन OK 

× 「आिारभूि िाईवा」10 बज ेर「आिारभूि िाईवा」12 बज ेसम्म आवदेन NG 

× 「िाईवाⅡ」10 बज ेर「िाईवाⅢ」मा आवदेन NG 

・कक्षा आवदेन, पहहला कक्षालाइ प्राथममकिा हदन ेव्यम्क्िलाई प्राथममकिा हदइने छ। 
※NIC बाट मले प्राप्ि गनाको लाधग 「@nic-nagoya.or.jp」बाटको मेलको, प्राप्ि अनुमोदनमा सेट गनुा होला।  

 

थप भनाग【इ – मेल】9 महहना 9 गि े(बुधवार) 12:00 बज ेवाट 9 महहना 12 गि े(शननवार) 12:00 बजे   
※ भनाा संख्या पुगेमा आवेदन समाप्ि गररन ेछ। 
9 महहना 6 िारीक (बुिवार) को आवेदनको लाधग सखं्या नपुगेको कक्षामा 9 महहना 9 िररक (बुिबार) पतछ 
थप भनाा मलइनछे। 
※ आवदेन हदन सफकन ेकक्षा,  9 महहना 9 िारीक (बुिवार) 12 बजे पतछ NIC को वबे साइट बाट पुम्स्ट 

गना सफकन्छ। 
① मलेबाट आवेदन हदन ुहोला।  vol@nic-nagoya.or.jp 

·टाईटल 「09nihongo」मा गनुा होला। 
·नाम, राम्टियिा, मािभृाषा, उमरे, ठेगाना, फोन नम्बर , इच्छुक कक्षा बारे मेलमा लेखु्नहोला। 

② NIC बाट, अन्िरबािााको पालो र समय बारे जानकारी हदइन ेछ। 
 

अन्तरबाताग 【 भ्रमण 】 9 महहना 13 गि े(आइिबार) 10:00, 12:00 वा 14:00  

 ・आवदेन पतछ पठाईएको मलेमा लेखिएको समयमा नागोया अन्िराम्स्िय केन्र -５िल्लामा आउनुहोला। 
・आवदेकको सखं्या िेरै भएमा अन्िरवािाा पतछ लट्री गररन ेछ। 
・सहभाधगिाको लाधग चयन गररएका व्यम्क्िले त्यस समयमा सहभागीिा शलु्क र पुस्िक शुल्क तिना 
पछा।  पैसा ियारी गनुाहोला। (सकेसम्म, छुट्टा आवश्यक नपन ेगरी ियार गनुाहोला) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

नागोया अन्िराम्टिय केन्र ４िल्ला 「ＮＩＣजापानी भाषाको कक्षाहरू」 

फोन नम्बर ０５２－５８１－５６８９ 
https://www.nic-nagoya.or.jp/  वा  http://www.nic-nihongonokai.info/ 

＜िल लेखिएको अवस्थामा, अन्िवाािाा या कक्षा हुन े छैन＞ 

·सरकारबाट ठुलो भुइाँचालो आउन सक्न ेबारे जानकारी प्राप्ि गनुा भएमा। 
・बबहानको  8बज，ेनागोया शहरल े「आाँधिबेरी चेिावनी」प्रसारण गरेको समय、त्यस हदन सब ैकक्षा बबदा गररनछे।   
・िाइफ़ु (आाँधिबेरी )नम्जकै आएको बेला ，नागोया शहरमा 「आाँधिबरेी चिेावनी」प्रसारण गररएको समयबाट कक्षा बबदा गररनछे।   
・नागोया अन्िराम्टिय केन्रल ेबबदा गन ेतनणाय गदाा।  
※नबुझेको िण्डमा नागोया अन्िराम्टिय केन्रमा सोध्न ुहोला।   


