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～हामील ेकोरोना महामारीको प्रभाव परेका प्रवासी ववद्यार्थीहरूलाई सहयोग गने प्रोजके्ट ＜दोस्रो चरण＞ 

सञ्चालन गरेका छौं ～ 

 

 फुकुओका अन्तरााष्ट्रिय आदानप्रदान केन्रल ेकोरोना महामारीको प्रभाव परेका प्रवासी ववद्यार्थीहरूलाई सहयोग गने "हार नमान्नुहोस,् 

प्रवासी ववद्यार्थीहरू! फैललयोस,् सहयोगी हातहरू! पुगोस,् सहयोगी मनको भावना!!!" प्रोजेक्टको रूपमा जुलाई 13 ताररख 

(सोमबार) मा सुरु गरेको "खाद्य सामग्री सहयोग प्रोजेक्ट" पछछ, दोस्रो चरणमा लिक्षालाई कायम राख्न ेकुरालाई मध्यनजर गदै, 

"जापानी भाषा अध्ययन सहयोग प्रोजेक्ट" सञ्चालन गन ेछनणाय गरेको छ। 

यही प्रोजेक्ट अन्तगात कोरोना महामारीले गदाा घर लभत्रै बस्नु पने ष्ट्स्र्थछत सजृना भई, जापानी भाषा अध्ययन तर्था अभ्यास 

गने स्र्थान नभएका ववदेिी ववद्यार्थीहरूलाई र्थोरै भए पछन अध्ययन गन ेअवसर प्रदान गरी, उनीहरूको आत्मबल कायम राख्नको 

लागग, अनलाइनमा जापानी भाषाको लिक्षकद्वारा तयार गररएको अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराइनछे। फराककलो दायरामा पन े

ववद्यार्थीहरूको अध्ययन आवश्यकता पूरा गनाको लागग, हरेक ववद्यार्थीको जापानी भाषाको प्रवीणतासगँ लमल्ने गरी बहुसङ्ख्य 

स्तरका अध्ययन सामग्रीहरू तयार गररनेछ। 

सार्थै यस अध्ययन सहयोगमा, खालल अध्ययन सामग्री (प्रश्न र उत्तर) उपलब्ध गराउने मात्र नभईकन, अनलाइनमा जापानी 

भाषाको वास्तववक क्लास हेरी, अध्ययन गरेको कुरा बुझ्न मद्दत पुर्याउने हेतुले, अन्तरााष्ट्रिय आदानप्रदान केन्रको होमपेजमा 

सधैँ जापानी भाषाको लिक्षकद्वारा उत्तरको ववस्ततृ व्या्या गररएको लभडियो राखखनेछ। यो माध्यमद्वारा मेहनत गरी जापानी 

भाषा अध्ययन गने ववद्यार्थीहरूल ेआफ्नो जापानी भाषाको प्रवीणता सुधार गना उपयोग गना सकून ्भन्ने आिा गरेका छौं।  

हामील,े जापानका अन्य ष्ट्जल्लाहरू भन्दा पछन पहहल ेसञ्चालन गररएको यस प्रोजेक्ट माफा त पाटा टाइम काम (आरुबाइतो) 

को जानकारी, खाद्य सामग्रीको सहयोग र जापानी भाषा अध्ययन सहयोग जस्ता ववलभन्न पक्षहरूलाई समेटेर सहयोग गरेमा, 

देिव्यापी रूपमा हेदाा पछन प्रवासी ववद्यार्थीको ठूलो जनसङ्ख्या रहेको ष्ट्जल्लाको प्रवासी ववद्यार्थी सहयोग संघको रूपमा, 

उनीहरूलाई सहयोग गरी, उनीहरूको दैछनक जीवनलाई सुरक्षक्षत बनाउने ववचार गरेका छौं। 

रेइवा 2 साल जुलाई 27 ताररख  

(साववजनिक हितकारी संघ) फुकुओका अन्तराव

ष्ट्रिय आदािप्रदाि केन्र  
हार नमान्नुहोस,् प्रवासी ववद्यार्थीहरू! 

फैललयोस,् सहयोगी हातहरू! 
पुगोस,् सहयोगी मनको भावना!!! 
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【जापािी भाषा अध्ययि सियोग प्रोजेक्ट】 (ियााँ) 

1 सार 

  तीन अवस्र्थाहरू (बन्द ठाउँ, भीिभाि र नष्ट्जकै बसेर कुराकानी गनुापन ेपररष्ट्स्र्थछत) बाट टाढा रहने, नया ँ

जीवनिैलीको कायाान्वयन आहदको कारण जापानी भाषा अध्ययन गने अवसर कम भइरहेको प्रवासी 

ववद्यार्थीहरूलाई सहयोग गनाको लागग, जापानी भाषाको अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराई, घरमै बसेर अध्ययन 

गना सककने प्रबन्ध लमलाई, प्रवासी ववद्यार्थीहरूको लिक्षा आजानमा सहयोग पुर्याउनु हो। 

 

2 सियोगको दायरामा पिे व्यष्ट्क्तिरू 

जापानी भाषा अध्ययन गने सब ैववद्यार्थीहरू (फुकुओका ष्ट्जल्ला बाहहर र जापान बाहहरको ववद्यार्थीहरूलाई 

पछन दायरामा राखखएको छ।) 

 

3 प्रदाि गररिे अध्ययि सामग्री  

○ववश्वववद्यालयमा प्रवासी ववद्यार्थीलाई जापानी भाषा लसकाउने जापानी भाषाको लिक्षकद्वारा तयार गररएको 

मौललक जापानी भाषाको अध्ययन सामग्री। 

○ववद्यार्थीहरूको फराककलो अध्ययन आवश्यकता पूरा गनाको लागग, हरेक ववद्यार्थीको जापानी भाषाको 

प्रवीणतासँग लमल्ने गरी, छनम्न तीन स्तरहरू (उच्च, माध्यलमक, प्रारष्ट्म्भक) तयार गररनेछ।    

स्तर अध्ययन सामग्रीको वववरण ववतरक 

उच्च N1, N2 को जाचँ हदन तयारी गने अध्ययन सामग्री फुकुओका प्रवासी ववद्यार्थी सहयोग केन्र 

मध्यम N3, N4 स्तरको अध्ययन सामग्री  फुकुओका प्रवासी ववद्यार्थी सहयोग केन्र 

प्रारष्ट्म्भक 
पहहलो पटक जापानी भाषा लसक्ने व्यष्ट्क्तले 

अध्ययन गने अध्ययन सामग्री 

सांस्कृछतक मालमला एजेन्सी, जापानी 

भाषा िाखा 

4 प्रदाि गररिे ववधि 

○"फुकुओका अन्तरााष्ट्रिय आदानप्रदान केन्र" को होमपजेमा राखखएको मागर्थका अध्ययन सामग्रीको नमुना 

हेरी अध्ययन सामग्री चाहने ववद्यार्थीले यस होमपजेमा राखखएको Google Form मा, अध्ययन गना चाहन े
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स्तर लेखी, छनवदेन हदनु पनछे। 

○अध्ययन सामग्री चाहन ेआवदेकलाई, हामी एक हप्तामा एक पटक, िुक्रबारको हदन, अध्ययन सामग्रीको 

िाटा (प्रश्न, उत्तर र व्या्या) इमेल माफा त पठाउनछेौं। 

○सार्थ ैजापानी भाषा अध्ययन गरेको कुरा बझु्न मद्दत पुर्याउने हेतुले, त्यही होमपजेमा जापानी भाषाको 

लिक्षकद्वारा उत्तरको ववस्ततृ व्या्या गररएको लभडियो राखखनछे। 

○हामील ेपठाउन ेअध्ययन सामग्रील ेमात्र राम्रोसँग बुझ्न नसक्न ेववद्यार्थीहरूबाट प्राप्त हुन ेप्रश्नहरूको उत्तर 

हदनको लागग काउन्टरको स्र्थापना गररनछे। 

(सम्पका ) Mail  nihongo.fissc@gmail.com  

○हामील ेप्रदान गन ेउच्च तर्था मध्यम स्तरको मौललक अध्ययन सामग्री, जूलाई 31 ताररखको भाग 1 

देखख 9 महहना 18 ताररखको भाग 8 सम्मको श्ृंखला हुनेछ। बीचमा आवदेन हदएको ववद्यार्थीलाई भाग 1 

देखख आवदेनको बेलामा उपलब्ध नया ँभागसम्मको अध्ययन सामग्री एकैसार्थ पठाइनछे। 

○सासं्कृछतक मालमला एजेन्सी, जापानी भाषा िाखाको प्रारष्ट्म्भक स्तरको अध्ययन सामग्रीको ललङ्खक 

अन्तरााष्ट्रिय आदानप्रदान केन्रको होमपेजमा सधैँ राखखनछे। 

  

5 कायावन्वयि अवधि (अध्ययि सामग्री ववतरण आवदेि तथा व्याख्या भभडियो साववजनिक भमनत) 

  रेइवा 2 साल जुलाई 27 ताररख ～रेइवा 2 साल 9 महहना 18 ताररख 

 

 

【पाटव टाइम काम (आरुबाइतो) को जािकारी हदइिे प्रोजेक्ट】 (निरन्तर) 

1 सार 

○हामी पाटा टाइम काम (आरुबाइतो) छोड्नु बाहेक अन्य ववकल्प नभएका प्रवासी ववद्यार्थी र जनिष्ट्क्तको 

अभावल ेवपरोलेका व्यवसायीहरूको म्यागचङ गरी, प्रवासी ववद्यार्थीको दैछनक जीवनलाई ष्ट्स्र्थर बनाउन ेकाम 

गनेछौं।  

 

जानकारीको 

लागग 
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2 वववरण 

○हामी छनिःिुल्क कामको जानकारी हदने कायाालयको रूपमा कामदार खोज्ने कम्पनी र काम खोज्ने प्रवासी 

ववद्यार्थीको जानकारी राखे्न साइट दताा गरी, म्यागचङ मध्यस्र्थताको भूलमका छनभाउनछेौं। ष्ट्जल्लाको कामको 

ष्ट्जम्मा ललन ेकायाालयको रूपमा हामील,े हालसम्म दायरामा राखखएको ववश्वववद्यालय, जुछनयर कलजे र 

प्राववगधक ववद्यालयको ववद्यार्थीहरूमा जापानी भाषा ववद्यालय र व्यावसाछयक ववद्यालयको ववद्यार्थीलाई 

पछन समावेि गरेका छौं। 

○पहहलो पटक प्रवासी ववद्यार्थीलाई काममा रा्दा हुने गचन्ता हटाउनको लागग हामी कम्पनीहरूलाई प्रवासी 

ववद्यार्थीलाई रोजगार हदँदा ध्यान हदनपुन ेकुराहरूबारे बुझाउने जस्ता आवश्यक कुराहरू गनुाका सार्थै प्रवासी 

ववद्यार्थीको लागग, साइटमा दताा गनुापने वववरणलाई सरल बनाई, दताा प्रकक्रया गदाा पने भारलाई कम 

गनेछौं।  

○कोरोना महामारीको प्रभावल ेगदाा रोजगार वातावरण जहटल ष्ट्स्र्थछतमा, हामी ष्ट्जल्लासँग सहकाया गरी दताा 

उद्योगको प्रकारलाई अझ बढाउन ेप्रयास गनछेौं। 

 

3 कायावन्वयि अवधि 

  रेइवा 2 साल मे 11 ताररख (सोमबार)～रेइवा 3 साल माचा 31 ताररख (बुधबार) 

 

【खाद्य सामग्री सियोग प्रोजेक्ट】 (निरन्तर) 

1 सार 

 ष्ट्जल्लावासी, कम्पनी, सघंससं्र्था आहदमा आबद्ध व्यष्ट्क्तहरूबाट अनदुान स्वरूप खाद्य सामग्री सहयोग ललई, 

पाटा टाइम काम (आरुबाइतो) नभएका वा घरबाट पठाइने खचा घटेको कारण जीवनयापन गना कहठन ष्ट्स्र्थछतमा 

रहेका प्रवासी ववद्यार्थीहरूसम्म खाद्य सामग्री माफा त सहयोगको भावना पुर्याई, आय र स्वस्र्थ रहन सहयोग 

गनुाका सार्थसार्थै उनीहरूको आत्मबल र हौसला बढाउन ुहो। 

  

2 अिुदाि स्वरूप खाद्य सामग्री उपलब्ि गराउिे दाता 
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 ष्ट्जल्लावासी, नगरपाललका वा गाउँपाललका, कम्पनी, सघंससं्र्था आहद 

 

3 सियोगको दायरामा पिे व्यष्ट्क्तिरू 

फुकुओका ष्ट्जल्लामा बसोबास गने आफ्नै खचामा अध्ययन गन ेप्रवासी ववद्यार्थीहरू ("प्रवासी ववद्यार्थी" 

लभसा भएको व्यष्ट्क्त) 

 

4 सियोग गररिे खाद्य सामग्री 

 चामल, इन्सट्यान्ट निुल, तयारी खाना, क्यान्ि फुि आहद 

 

5 सियोगको प्रक्रिया 

(1) खाद्य सामग्री अनदुान 
ष्ट्जल्लावासी, कम्पनी, सघंससं्र्था आहदल े (सावाजछनक हहतकारी संघ) फुकुओका अन्तरााष्ट्रिय आदानप्रदान 
केन्र (यसपछछ केन्र भछननछे।) लाई खाद्य सामग्री अनदुान स्वरूप प्रदान गनुाहुनेछ। 
①  स्वीकाया सताहरू 

・छनम्न सताहरू पूरा गरेका खाद्य सामग्री मात्र स्वीकार गररनछे। 
कोठाको तापक्रम (रुम टेम्परेचर) मा भण्िारण गना सककने खाद्य सामग्री (काचँो चीज बाहेक)। 
प्याकेज नखोललएको वा प्याकेजमा क्षछत नपुगेको खाद्य सामग्री। 
उपभोग म्याद लखेखएको भई, 2 महहना वा सोभन्दा लामो उपभोग म्याद भएको खाद्य सामग्री। 
2 वषा लभत्र कुहटएको चामल, 5 ककलो वा सोभन्दा कम पररमाणमा हुनुपने। 

・पठाइएका खाद्य सामग्री सता बमोष्ट्जम नभएमा, दाताको सहमछतमा नरट गररनछे। 
②  केन्रमा खाद्य सामग्री ललइने ववगध 

・ललइने अवगध: जुलाई 13 ताररख (सोमबार)～डिसेम्बर 15 ताररख (मंगलबार) 
・ललइने काउन्टर: फुकुओका अन्तरााष्ट्रिय आदानप्रदान केन्र, योजना आदानप्रदान िाखा 

〒810-0001 फुकुओका सहर, च्युओ विा, तषे्ट्न्जन 1-1-1 अक्रोस फुकुओका 8F 
फोन: 092-725-9204 फ्याक्स: 092-725-9205  इमेल: shokuryoshien@gmail.com 

・खुला समय : सोमबारदेखख िुक्रबारसम्म 9:00～17:00 
・पठाउने वा लसधै ललएर आउन सककने। पठाउने खण्िमा, पठाउन लाग्ने खचा दाताल ेबेहोनुापनछे। 
पाउने व्यष्ट्क्तल ेपठाएको खचा भुक्तानी गनुापने ववगधद्वारा पठाइएको खण्िमा, अस्वीकार गररनछे। 

・खाद्य सामग्रीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी, अज्ञात व्यष्ट्क्तद्वारा पठाइएको खाद्य सामग्री स्वीकार 
गररनछैेन। 

・ठूलो पररमाणमा अनुदान हदने ववचार गरररहनुभएको छ भने अगग्रम रूपमा फोन माफा त सम्पका  गना 
अनुरोध गदाछौं। 

③  अन्य 
・दाताको नाम र अनदुान स्वरूप प्रदान गररएको खाद्य सामग्रीको वववरण आहद सावाजछनक गररनछे। 

mailto:E-mail／shokuryoshien@gmail.com
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आफ्नो नाम आहद सावाजछनक गना नचाहने खण्िमा, अगग्रम रूपमा केन्रमा सम्पका  गना अनुरोध गदाछौं। 
(2) प्रवासी ववद्यार्थील ेसहयोगको लागग आवदेन हदने तररका 

・प्रवासी ववद्यार्थी आफैल े केन्रको होमपेजबाट Google Form भरी आवदेन हदनुपनेछ। नाम, 
ववद्यालयको नाम, इमेल एड्रसे जस्ता आवश्यक वववरणहरू लेखु्नका सार्थै रेलसिेन्स कािा (दबु ैभाग)  
संलग्न गनुापनछे। 

・ववतरण गररने व्यष्ट्क्त सङ्ख्या, हरेक महहना 100 जनामा लसलमत गररएको छ। 
・एक जनाल ेएक पटक मात्र आवदेन हदन पाउनछे। 

    ・आवेदन अवगध: पहहलो आवदेन अगस्ट 3 ताररख (सोमबार)～14 ताररख (िुक्रबार) 
    त्यसपछछ हरेक महहनाको 1 ताररखदेखख 20 ताररखसम्म (डिसेम्बरमा 15 ताररख (मंगलबार) सम्म) 
 
 
(3) खाद्य सामग्री ववतरण 
 ① ववतरण ववगध 

・केन्रल ेअनुदान स्वरूप प्रदान गररएको खाद्य सामग्री ववभाजन गरी, अगग्रम रूपमा ववश्वववद्यालय 
वा जापानी भाषाको ववद्यालय आहद (यसपछछ "ववद्यालय आहद" भछननेछ।), सम्बष्ट्न्धत छनकायसँग 
समन्वय गरी, आवदेन हदएको प्रवासी ववद्यार्थी अध्ययनरत ववद्यालय आहदमा पठाउनेछ। प्रवासी 
ववद्यार्थीले ववद्यालय आहद माफा त खाद्य सामग्री प्राप्त गनेछन।् यद्यवप, अवस्र्था अनुसार केन्रल े
लसध ैप्रवासी ववद्यार्थीको घरमा पठाउन पछन सक्छ। 

   ・ववद्यालय आहदमा पठाउने खण्िमा, सम्बष्ट्न्धत प्रवासी ववद्यार्थीलाई उक्त बेहोरा इमेल माफा त 
सूगचत गराइनेछ। प्रवासी ववद्यार्थील े ववद्यालय आहदको सम्बष्ट्न्धत काउन्टरबाट खाद्य सामग्री 
ललनपुनेछ। 

② ववतरण गने खाद्य सामग्रीको वववरण 
   ・अनदुान स्वरूप प्राप्त हुन ेखाद्य सामग्री हुनाले, ववतरण गररने खाद्य सामग्रीको वववरण र पररमाण 

हरेक पटक फरक हुनछे। 
   ・आफूले ललन चाहन ेखाद्य सामग्री छनधाारण गना सककनछैेन। 
   ・एलजी उपाय आहद नअपनाइने हुनाले, अछनवाया रूपमा खाद्य सामग्री ललएपछछ छनश्चय गनुाहोस।् 
③ आवदेन हदइएको महहनाको अन्त्यमा खाद्य सामग्री पठाउने योजना छ। 

(4) अन्य 
  ・आफूले ललएको खाद्य सामग्री अरूलाई बबक्री गना पाइनछैेन। 

・अनुदान स्वरूप प्रदान गररएको खाद्य सामग्रीको सङ्खकलन ष्ट्स्र्थछत अनसुार ववतरणसम्म केही समय 
लाग्न सक्छ। 

 
6 खाद्य सामग्री कनत समयको अन्तरालमा ववतरण गररिे भन्िेबारे जािकारी 

अनदुान स्वरूप प्राप्त भएको खाद्य सामग्री प्रत्येक ववद्यालय आहद अनसुार एकबत्रत गरी, महहनामा 
एक पटकको दरल ेपठाइनेछ। 

 
7 कायावन्वयि अवधि 
  रेइवा 2 साल जुलाई 13 ताररख (सोमबार)～रेइवा 2 साल डिसेम्बर 28 ताररख (सोमबार) 
 
8 सम्पकव  
  सावाजछनक हहतकारी सघं फुकुओका अन्तरााष्ट्रिय आदानप्रदान केन्र, योजना आदानप्रदान िाखा 
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फोन: 092-725-9204 फ्याक्स: 092-725-9205  इमेल: shokuryoshien@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【सम्पका】 

■जापानी भाषा अध्ययन सहयोग र पाटा टाइम काम 

(आरुबाइतो) को जानकारीसँग सम्बष्ट्न्धत कुराहरू 

     बहुसांस्कृछतक सहजीवन・प्रवासी ववद्यार्थी िाखा 

  फोन: 092-725-9201  योलसदा, वान 

■खाद्य सामग्री सहयोग सम्बन्धी कुराहरू 

     योजना आदानप्रदान िाखा 

     फोन: 092-725-9204  आराकी, खातो 

 


