
"कोकुसाइ हिरोबा" मा आयोजना गररन ेजापानी भाषा क्लास (2021 अगस्ट～2021 नोभमे्बर)
■ताललका

क्लासको नाम सहभागिता शलु्क सम्पकक वििरण
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लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थममक स्तर,मध्यम स्तर, उच्च 

स्तर　अध्ययन सामग्री ：हस्तननममकत सामग्रीहरू

　・विद्यार्थीहरूले प्रयोि िनक सक्न ेसमय, 1 दिनमा 1 घण्टासम्म िररएको छ। 1 दिनमा 1 क्लासमा मात्र सहभािी 

हुन अनरुोध ििकछौं।

I
 ननहोन्िो दहरोबा・

इची・नी・सान

①13:30-14:20

②14:35-15:25

500 येन/मदहना

  (・धेरै वितरण सामग्री भएको बलेा प्रनतमलवप 

शलु्क लाग्नछे

・पाठ्यपसु्तक शलु्क　1 प्रनतको 200 येन)

(इमले)　

nihongohiroba123@yahoo.c

o.jp

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थममक स्तर, मध्यम स्तर

 अध्ययन सामग्री ：पत्रत्रका, पाठ्यपसु्तक, पढेर बझु्न े

प्रश्न, परीिा प्रश्न आदि

(फोन) 090-4754-6321 

(इमले) 

nichiyo2525@yahoo.co.jp
・सकं्रामक रोि नोभल कोरोनाभाइरस (कोमभड 19) ननयन्त्रणको लागि 1 पटकको क्लासमा सहभािी हुन सक्न े

अगधकतम सखं्या 12 जना बनाइएको छ। पदहलो पटक सहभािी हुन ेखण्डमा सरुुमा सम्बन्न्धत क्लासमा सम्पकक  

・सरकार र न्जल्लाको सकं्रामक रोि नोभल कोरोनाभाइरस (कोमभड 19) ननयन्त्रण नीनत पररितकन आदि बमोन्जम 

क्लास रद्ि िररन ेअिस्र्थाहरू पनन हुन सक्छन।् अगग्रम रूपमा बझुिदिनहुुन अनरुोध ििकछौं।

H
ननगचयोउ खाइिा

सलोन

10:30-11:30 100 येन/मदहना

G
योउकोसो जापानी 

भाषा क्लास

①16:15-17:15

②17:30-18:30
100 येन/मदहना

(फोन र फ्याक्स) 092-801-

2974

（इमले）

nihongo822@hotmail.com

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थममक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च 

स्तर　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　अध्ययन 

सामग्री："ममन्नानो ननहोन्िो", जापानी भाषा प्रिीणता 

परीिाको प्रश्न सगं्रह (N1, N2) आदि

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थममक स्तर (दहरािाना र काताकाना पढ्न र लेख्न 

सक्न ेहुनपुने), मध्यम स्तर, उच्च स्तर　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

अध्ययन सामग्री："ममन्नानो ननहोन्िो" (Ⅰ, Ⅱ), पत्रत्रकाको लेख, 

व्याकरणको सारांश पसु्तक

नोभमे्बर
सोम मगंल बधु बबिी शकु्र शनन आइत

E
ननहोन्िो

दहरोबा

 11:00-12:00 ननिःशलु्क
(इमले)　

jfl2_chikujo@yahoo.co.jp

लक्षित विद्यार्थीहरू：मध्यम स्तर　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　अध्ययन सामग्री：फ्री-टकको क्लास हुनाले अध्ययन सामग्री आिश्यक 

पिैन।

※अगग्रम रूपमा नाम लेखाउनपुनछे (मसध ैक्लासमा सम्पकक  िरी नाम 

लेखाउनहुोस )्

F
ननहोन्िोिो

मानाब ुखाइ

①13:30-14:30

②14:45-15:45
500 येन/मदहना

(फोन) 090-4779-6816

(फ्याक्स) 092-806-3704

（इमलेl）

nihongowomanabukai@hotmail.

अक्टोबर
सोम मगंल बधु बबिी शकु्र शनन आइत

C
एफुएची जापानी 

भाषा क्लास

①13:15-14:15

②14:30-15:30

200 येन/पदहलो पटक

500 येन/मदहना

(वितरण सामग्रीको प्रनतमलवप 

शलु्क लाग्नछे)

(फोन) 090-7539-3739

अगें्रजीमा कुराकानी िनक 

सककनछे

सपे्टेम्बर
सोम मगंल बधु बबिी शकु्र शनन आइत

बधु

बा

आइ

B
कज्मोस ननहोन्िो 

क्लब

①11:00-12:00

②13:30-14:30
100 येन/क्लास

(फोन र फ्याक्स)

092-807-7053

(इमले)　

ft2941mateno@yahoo.co.jp

　・क्यालेन्डरको अल्फाबटे र िायााँ तामलकाको क्लासको नाम एकै छन।् सार्थ ैछड्के रेखाको अर्थक क्लास नभएको दिन हो।

अगस्ट समय
सोम मगंल बधु बबिी शकु्र शनन आइत मिं

ल

बा

आइ

त

A
गचइसाना 

कोकुसाइकोयुकनो 

खाइ

①-1. 10:00-11:00

①-2. 11:15-12:15

②-1. 13:00-14:00

②-2. 14:15-15:15

पदहलो पटक：5000 येन/6 मदहना, 

　　　　 　6 मदहना परूा िरेपनछ, 

ननरन्तरता दिन ेखण्डमा：3000 

येन/6 मदहना, 5000 येन/िषक　※

सहभािी काडक मलएर आएमा यस 

बाहेकका 6 क्लासहरूमा पनन 

सहभािी हुन सककन्छ (ननिःशलु्क 

(फोन र फ्याक्स)

092-662-7690

(इमले) 

chiisanainfo@gmail.com　　　

　　　　　（HP）

http://chiisananihongo.web.f

①【लक्षित विद्यार्थीहरू】प्रार्थममक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　【अध्ययन सामग्री】"ननहोन्िो खाइिा" (यस सघंद्िारा प्रकामशत), "ननहोन्िो 45 न्जकान", 

"ननहोन्िो खाइिा टे्रननङ", "ननहोन्िो हाचओुन एन्क्टमभटी" आदि विद्यार्थीलाई ममल्न े

सामग्रीको प्रयोि　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②【लक्षित विद्यार्थीहरू】प्रार्थममक 

स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【अध्ययन सामग्री】

ननहोन्िो 123 (भाि 1) को पाठ्यपसु्तक र अभ्यास पनु्स्तका, Painless Japanese, गचत्र 

अध्ययन सामग्री, सपुर ककट आदि

D
ककन्योउ क्लब

①14:00-15:00

②15:15-16:15
　　                      

500 येन/मदहना

(फोन) 080-3946-8859　

चाइननज र अगें्रजीमा कुराकानी िनक 

सककनछे　　　　　　　　　　　 (FAX) 

092-923-3040

(इमले)　

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थममक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च 

स्तर　　　　　　　　　　　　　　　　　　अध्ययन सामग्री：

"ममन्नानो ननहोन्िो", "िेन्की", "ननहोन्िो कोरेिाके", 

जापानी भाषा प्रिीणता परीिाको प्रश्न सगं्रह, पत्रत्रकाको 

लेख आदि

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थममक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर　　　　　　　　　　

　　　　　　अध्ययन सामग्री ：विद्यार्थीहरूको आिश्यकता अनसुारको वििरण 

भएको पाठ्यपसु्तक चयन िरी प्रयोि िररन्छ। आिश्यकता अनसुार पत्रत्रका 

जस्ता सामग्री तर्था अध्ययन सामग्रीहरूको पनन प्रयोि

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थममक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर　　　　　　　　　

　　　　　　　　　अध्ययन सामग्री ：प्रत्येक विद्यार्थीको अध्ययन वििरणसाँि 

ममल्न ेअध्ययन सामग्रीको प्रयोि। पढ्ने, लेख्न,े बोल्न ेर सनु्न ेमसप मसक्न।े 

"ममन्नानो ननहोन्िो" स्योक्य ुर च्यकु्यु, "मारुिोतो" स्योक्य ुर च्यकु्यु, 

"GENKI", जापानी भाषा प्रिीणता परीिा पाठ्यपसु्तक , पत्रत्रकाको लेख

प्राथमिक स्तरको 
विद्याथीहरूदेखि सहभागी हुन 
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कोकुसाइ हिरोबाको जापानी भाषा क्लासिरूको जानकारी!

निहोन्गो हहरोबा・इची・िी・साि (आइत) 

चचइसािा कोकुसाइकोर्ुिुो खाइ (मंगल) कज्मोस निहोन्गो क्लब (बधु) एफुएची जापािी भाषा क्लास (बबही) 

ककन्र्ोउ क्लब (शकु्र) 
निहोन्गो हहरोबा (शनि) 

निहोन्गोवो मािाब ुखाइ (शनि) 

र्ोउकोसो जापािी भाषा क्लास (शनि) निचचर्ोउ खाइवा सलोि (आइत) 
★क्लासका ववशेषताहरू
आफू िररपररका कुराहरू र रुचि भएको कुराहरू धेरै सुनी, धेरै िोलेर 
कम्युननकेसन क्षितालाई िढाइन्छ। व्याकरण िात्र नभईकन आत्ि 
अमभव्यक्तत क्षिता र हहयररङ क्षिता िढाउने कुरालाई लक्षक्षत गरी 
रिाईलो र स्ितन्त्र रूपिा कुराकानी गनन सककने तलास हो।

★क्लासका ववशेषताहरू
दैननक जीिनिा गररने कुराकानीिा केक्न्ित भई कुराकानीलाई अनि 
िढाउन सतने अध्ययन सािग्री प्रयोग गरी व्याकरण तथा िातय ढााँिा 
पनन मसतन सतने कुरालाई लक्षक्षत गररएको छ। मसजननशील र 
वििारशील हुनुपछन , जसले गदान सुरुदेखि अन्त्यसम्ि फ्री-टक िात्र 
गनुनपने छैन। ज्यादै इच्छा भई अनुरोध गरेिा जापानी भाषा प्रिीणता 
परीक्षाको तयारी र उपायहरू पनन मसकाउन सककन्छ।

★क्लासका ववशेषताहरू
प्राथमिक स्तरदेखि उच्ि स्तरको दैननक जीिनिा गररने 
कुराकानी र व्याकरण मसतन सककन्छ। जापानी भाषा प्रिीणता 
परीक्षाको तयारी (1 र 2 स्तर)।
★प्रमुख ववद्र्ार्थीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
विदेशी विद्याथी, संिसंस्थािा आिद्ध व्यक्तत आहद (िीन, 
दक्षक्षण कोररया, थाइल्याण्ड, इन्डोनेमसया, नेपाल, कम्िोडडया, 

★क्लासका ववशेषताहरू
व्याकरण, दैननक जीिनिा गररने कुराकानी, जापानी भाषा 
प्रिीणता परीक्षाको तयारी, फ्री-टक आहद।
अंगे्रजी र िाइननजिा सेिा मलन सककन्छ!

★प्रमुख ववद्र्ार्थीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र)
विदेशी विद्याथी, संिसंस्थािा आिद्ध व्यक्तत, गहृहणी  (दक्षक्षण 
कोररया, िीन, फ्रान्स, ताइिान, रुस, कफमलवपन्स, मभयतनाि, 
अिेररका, युके्रन, नाइजेररया, तयानडा, इटाली, साउदी अरेबिया, 
थाइल्याण्ड, तयुिा, श्रीलंका आहद) 

★क्लासका ववशेषताहरू
प्राथमिक स्तरको विद्याथीहरूको लाचग पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरी 
आधारभूत कुराहरूदेखि मसकाई कुराकानी गनन सतने िनाइन्छ।
★प्रमुख ववद्र्ार्थीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
विदेशी विद्याथी, प्राविचधक प्रमशक्षाथी, गहृहणी, संिसंस्थािा 

आिद्ध व्यक्तत (िीन, मभयतनाि, ताइिान, दक्षक्षण कोररया, 
इन्डोनेमसया, नेपाल, अिेररका, िेलायत आहद) 

★क्लासका ववशेषताहरू
①तलासिा ऋतु अनुसारको गनतविचधहरू सिािेश गरी धेरै 
िातानलाप गररने हुनाले यो रिाइलो कुराकानीको तलास हो। ②

आधारभूत तलासिा अक्षर र िातय ढााँिा, प्राथमिक स्तरको 
कुराकानी र उच्िारण अभ्यास जस्ता जापानी भाषाको आधारभूत 
कुराहरू मसकेर कुराकानी र शब्द तथा िातयको उच्िारण गनन 
★प्रमुख ववद्र्ार्थीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
विदेशी विद्याथी र ती व्यक्ततहरूको पररिार, गहृहणी, 
संिसंस्थािा आिद्ध व्यक्तत आहद (िीन, दक्षक्षण कोररया, 
अष्ट्रेमलया, कफमलवपन्स, रुस आहद) 

★क्लासका ववशेषताहरू
प्राथमिक स्तर, िध्यि स्तर र उच्ि स्तर पाठ्यपुस्तकको प्रयोग। 
शब्दािली र व्याकरण प्रयोग गररएको कुराकानीको सिग्र रूपिा 
अध्ययन। उच्ि स्तरको कुराकानी (पबत्रकाको लेि आहद) को तलास। 
जापानिा जीिनयापन, रोजगार र उच्ि मशक्षाको लाचग आिश्यक 
जापानी भाषाको अध्ययन। जापानी भाषा प्रिीणता परीक्षा N1～N5 
सम्ि व्यक्ततगत रूपिा स्तर विभाजन गरी मसकाइन्छ।   (※हरेक 
पटक उत्तीणन हुने विद्याथीहरू हुन्छन)् ★प्रमुख ववद्र्ार्थीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 

विदेशी विद्याथी, बिजनेससाँग सम्िक्न्धत व्यक्तत तथा ती 
व्यक्ततहरूको पररिार (िीन आहद एमसयाको राष्ट्र तथा क्षेत्रहरू, 
िेलायत आहद युरोपेली राष्ट्र तथा क्षेत्रहरू, उत्तर अिेररका र दक्षक्षण 

★प्रमुख ववद्र्ार्थीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
विदेशी विद्याथी, संिसंस्थािा आिद्ध व्यक्तत, गहृहणी (पनत), ननम्न 
िाध्यमिक तथा उच्ि िाध्यमिक विद्यालयको विद्याथी (िीन, दक्षक्षण 
कोररया, ताइिान, मभयतनाि, नेपाल, इन्डोनेमसया, अिेररका, मसङ्गापुर, 
पाककस्तान, फ्रान्स, िेलायत, हङकङ, िोरतको आहद) 

★क्लासका ववशेषताहरू
िुख्यतया फ्री-टकिा िोलीिालीको भाषा (युिाले प्रयोग गने भाषा, 
क्षत्रीय िोल्ने शैली आहद) मसतन सककन्छ। अचग्रि रूपिा नाि 
लेिाउनु नपने, अध्ययन सािग्री र सहभाचगता शुल्क आिश्यक 

★क्लासका ववशेषताहरू
िुख्यतया पुस्तक अनुसारको कुराकानी र व्याकरण；पबत्रकाको 
लेिद्िारा पढेर िुझ्ने क्षिता तथा शब्दािलीको अमभव्यक्तत 
क्षितालाई िढाइन्छ； व्याकरण, शब्दािली आहदको प्रयोग गने 
तररकाको िागनदशनन (उदाहरण：N2, N3 आहद) 

★प्रमुख ववद्र्ार्थीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
विदेशी विद्याथी, गहृहणी, संिसंस्थािा आिद्ध व्यक्तत आहद (िीन, 
दक्षक्षण कोररया, मभयतनाि, कफमलवपन्स, अिेररका, ताइिान आहद) 

★प्रमुख ववद्र्ार्थीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
संिसंस्थािा आिद्ध व्यक्तत, विदेशी विद्याथी, गहृहणी आहद 
(िीन, दक्षक्षण कोररया, मभयतनाि, अिेररका, िेलायत, थाइल्याण्ड, 
ताइिान आहद) 
※प्रार्थममक स्तरको ववद्र्ार्थीहरूले "हहरागािा र काताकािा" पढ्ि 
सक्िे हुिुपिेछ।

★प्रमुख ववद्र्ार्थीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
विदेशी विद्याथी, संिसंस्थािा आिद्ध व्यक्तत, गहृहणी आहद (िीन, 
ताइिान, मभयतनाि आहद) 


