
"कोकुसाइ हिरोबा" मा आयोजना गररन ेजापानी भाषा क्लास (2021　डिसमे्बर～2022 मार्च)
■ताललका

क्लासको नाम सहभागिता शलु्क सम्पकक वििरण
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पहहलो पटक：5000 येन/6 महहना, 　　

　　 　6 महहना परूा िरेपछि, 

छनरन्तरता हिन ेखण्डमा：3000 येन/6 

महहना, 5000 येन/िर्क　※सहभािी 

काडक ललएर आएमा यस बाहेकका 6 

क्लासहरूमा पछन सहभािी हुन 

सककन्ि (छनिःशलु्क अिलोकन)

(फोन र फ्याक्स)

092-662-7690

(इमले) chiisanainfo@gmail.com　

（HP）

http://chiisananihongo.web.fc2.com

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

　　　【अध्ययन सामग्री】"छनहोन्िो खाइिा" (यस सघंद्िारा प्रकालशत), 

"छनहोन्िो 45 जिकान", "छनहोन्िो खाइिा टे्रछनङ", "छनहोन्िो 

हाचओुन एजक्टलभटी" आहि विद्यार्थीलाई लमल्न ेसामग्रीको प्रयोि　　　

　　　　　　　　②【लक्षित विद्यार्थीहरू】प्रार्थलमक स्तर, मध्यम स्तर, 

उच्च स्तर　　　　　【अध्ययन सामग्री】छनहोन्िो 123 (भाि 1) को 

पाठ्यपसु्तक र अभ्यास पजुस्तका , Painless Japanese, गचत्र 

अध्ययन सामग्री, सपुर ककट आहि

D
ककन्योउ क्लब

①14:00-15:00

②15:15-16:15
　　                      

500 येन/महहना

(फोन) 080-3946-8859　

चाइछनि र अगें्रिीमा कुराकानी िनक 

सककनिे　(फ्याक्स) 092-923-3040

(इमले)　

torianon-2@jcom.home.ne.jp

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थलमक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च 

स्तरअध्ययन सामग्री："लमन्नानो छनहोन्िो", "िेन्की", 

"छनहोन्िो कोरेिाके", िापानी भार्ा प्रिीणता परीिाको 

प्रश्न सगं्रह, पत्रत्रकाको लेख आहि

※अगग्रम रूपमा नाम लेखाउनपुनिे (लसध ैक्लासमा 

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थलमक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर　　　　

　　　अध्ययन सामग्री ：विद्यार्थीहरूको आिश्यकता अनसुारको 

वििरण भएको पाठ्यपसु्तक चयन िरी प्रयोि िररन्ि। 

आिश्यकता अनसुार पत्रत्रका िस्ता सामग्री तर्था अध्ययन 

सामग्रीहरूको पछन प्रयोि

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थलमक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर　　　　

　　　अध्ययन सामग्री ：प्रत्येक विद्यार्थीको अध्ययन वििरणसँि 

लमल्न ेअध्ययन सामग्रीको प्रयोि। पढ्ने, लेख्न,े बोल्न ेर सनु्न े

लसप लसक्न।े "लमन्नानो छनहोन्िो" स्योक्य ुर च्यकु्यु, "मारुिोतो" 

स्योक्य ुर च्यकु्यु, "GENKI", िापानी भार्ा प्रिीणता परीिा 

पाठ्यपसु्तक, पत्रत्रकाको लेख

　・क्यालेन्डरको अल्फाबटे र िायाँ ताललकाको क्लासको नाम एकै िन।् सार्थ ैिड्के रेखाको अर्थक क्लास नभएको हिन हो।

डिसमे्बर समय

सोम मगंल बधु बबिी शकु्र शनन आइत
मिंल

बा

आइ

त

A
गचइसाना 

कोकुसाइकोयुकनो 

खाइ

①10:00-12:00

②13:00-15:00

बधु

बा

आइ

B
कज्मोस छनहोन्िो 

क्लब

①11:00-12:30

②13:30-15:00
100 येन/क्लास

(फोन र फ्याक्स)

092-807-7053

(इमले)　

ft2941mateno@yahoo.co.jp

जनवरी
सोम मगंल बधु बबिी शकु्र शनन आइत

C
एफुएची िापानी 

भार्ा क्लास

①13:00-14:15

②14:30-15:45

200 येन/पहहलो पटक

500 येन/महहना

(वितरण सामग्रीको प्रछतललवप 

शलु्क लाग्निे)

(फोन) 090-7539-3739

चाइछनि र अगें्रिीमा कुराकानी िनक 

सककनिे

13:30-15:30 500 येन/महहना

(फोन) 090-4779-6816

(फ्याक्स) 092-806-3704

（इमलेl）

nihongowomanabukai@hotmail.co.jp

फेब्रअुरी 
सोम मगंल बधु बबिी शकु्र शनन आइत

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थलमक स्तर (हहरािाना र काताकाना पढ्न र लेख्न 

सक्न ेहुनपुने), मध्यम स्तर, उच्च स्तर　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

अध्ययन सामग्री："लमन्नानो छनहोन्िो" (Ⅰ, Ⅱ), पत्रत्रकाको लेख, 

व्याकरणको सारांश पसु्तक

मार्च
सोम मगंल बधु बबिी शकु्र शनन आइत

E
छनहोन्िो

हहरोबा

 10:30-12:00 छनिःशलु्क
(इमले)　

jfl2_chikujo@yahoo.co.jp

लक्षित विद्यार्थीहरू：मध्यम स्तर　　　　　अध्ययन सामग्री：फ्री-टकको क्लास 

हुनाले अध्ययन सामग्री आिश्यक पिैन।

※अगग्रम रूपमा नाम लेखाउनपुनिे (लसध ैक्लासमा सम्पकक  िरी नाम 

लेखाउनहुोस )्

F
छनहोन्िोिो

मानाब ुखाइ

G
योउकोसो िापानी 

भार्ा क्लास

①16:15-17:15

②17:15-18:15
100 येन/क्लास

(फोन र फ्याक्स) 092-801-2974

（इमले）

nihongo822@hotmail.com

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थलमक स्तर, मध्यम स्तर, उच्च 

स्तर　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　अध्ययन 

सामग्री："लमन्नानो छनहोन्िो", िापानी भार्ा प्रिीणता 

परीिाको प्रश्न सगं्रह (N1, N2) आहि

・सरकार र जिल्लाको सकं्रामक रोि नोभल कोरोनाभाइरस (कोलभड 19) छनयन्त्रण नीछत पररितकन आहि बमोजिम क्लास रद्ि िररन े

अिस्र्थाहरू पछन हुन सक्िन।् अगग्रम रूपमा बझुिहिनहुुन अनरुोध ििकिौं।

H
छनगचयोउ खाइिा

सलोन

10:30-12:20 100 येन/क्लास
लक्षित विद्यार्थीहरू：मध्यम स्तर, उच्च स्तर　अध्ययन 

सामग्री ：हस्तछनलमकत सामग्रीहरू

・अध्ययन गने व्यक्तिले एक दिनमा २ घण्टासम्म प्रयोग गनन सतनछे |
( कक्षा समय अनसुार, केही कक्षाहरूको एक दिनमा २ वटा पिररयडहरु ललन  सककन्छ | 
 
१ दिनमा २ पिररयड ललन सककने कक्षाहरूमा  D ककन्योउ कुराबु, G जािानी कक्षामा स्वागि छ, I ननहोन्गो दहरोबा ・इची・नी・सान हुन ्|

I
 छनहोन्िो हहरोबा・

इची・नी・सान

①13:30-14:20

②14:35-15:25

500 येन/महहना

  (・धेरै वितरण सामग्री भएको बलेा प्रछतललवप 

शलु्क लाग्निे

・पाठ्यपसु्तक शलु्क　1 प्रछतको 200 येन)

(इमले)　

nihongohiroba123@yahoo.co.j

p

लक्षित विद्यार्थीहरू：प्रार्थलमक स्तर, मध्यम स्तर

 अध्ययन सामग्री ：पत्रत्रका, पाठ्यपसु्तक , पढेर बझु्न े

प्रश्न, परीिा प्रश्न आहि

(फोन) 090-4754-6321 

(इमले) 

nichiyo2525@yahoo.co.jp・नोवले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण ननयन्रणको लागग एक िटकमा बढीमा २४ जनाले कक्षामा सहभागी हुन िाउनछेन  ्|
िदहलो िटक सहभागी हुन ेव्यक्तिले िदहला प्रत्येक कक्षामा सम्िकन  गनुनहोस  ्|

प्राथलमक स्िरको 
पवद्याथीहरूिेखि 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 वररपररका कुराहरू र रुचच भएको कुराहरू धेरै सुिी, धेरै बोलेर 
कम्रु्निकेसि क्षमतालाई बढाइन्छ। व्र्ाकरण मात्र िभईकि आत्म 
अभभव्र्क्क्त क्षमता र हहर्ररङ क्षमता बढाउिे कुरालाई लक्षक्षत गरी 
रमाईलो र स्वतन्त्र रूपमा कुराकािी गि ुसककिे क्लास हो।

★क्लासका ववशेषताहरू
दैनिक जीविमा गररिे कुराकािीमा केक्न्ित भई कुराकािीलाई अनि 
बढाउि सक्िे अध्र्र्ि सामग्री प्रर्ोग गरी व्र्ाकरण तथा वाक्र् ढााँचा 
पनि भसक्ि सक्िे कुरालाई लक्षक्षत गररएको छ। भसजिुशील र 
ववचारशील हुिुपछु, जसले गदाु सुरुदेखख अन्त्र्सम्म फ्री-टक मात्र 
गिुपुिे छैि। ज्र्ादै इच्छा भई अिुरोध गरेमा जापािी भाषा प्रवीणता 
परीक्षाको तर्ारी र उपार्हरू पनि भसकाउि सककन्छ।

★क्लासका ववशेषताहरू
प्राथभमक स्तरदेखख उच्च स्तरको दैनिक जीविमा गररिे 
कुराकािी र व्र्ाकरण भसक्ि सककन्छ। जापािी भाषा प्रवीणता 
परीक्षाको तर्ारी (1 र 2 स्तर)।
★प्रमुख ववद्र्ाथीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
ववदेशी ववद्र्ाथी, संिसंस्थामा आबद्ध व्र्क्क्त आहद (चीि, 
दक्षक्षण कोररर्ा, थाइल्र्ाण्ड, इन्डोिेभसर्ा, िेपाल, कम्बोडडर्ा, 

★क्लासका ववशेषताहरू
व्र्ाकरण, दैनिक जीविमा गररिे कुराकािी, जापािी भाषा 
प्रवीणता परीक्षाको तर्ारी, फ्री-टक आहद।
अंगे्रजी र चाइनिजमा सेवा भलि सककन्छ!
★प्रमुख ववद्र्ाथीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र)

ववदेशी ववद्र्ाथी, संिसंस्थामा आबद्ध व्र्क्क्त, गहृहणी  (दक्षक्षण 
कोररर्ा, चीि, फ्रान्स, ताइवाि, रुस, कफभलवपन्स, भभर्तिाम, 
अमेररका, रु्के्रि, िाइजेररर्ा, क्र्ािडा, इटाली, साउदी अरेबबर्ा, 
थाइल्र्ाण्ड, क्रु्बा, श्रीलंका आहद) 

★क्लासका ववशेषताहरू
प्राथभमक स्तरको ववद्र्ाथीहरूको लाचग पाठ्र्पुस्तक प्रर्ोग गरी 
आधारभूत कुराहरूदेखख भसकाई कुराकािी गि ुसक्िे बिाइन्छ।
★प्रमुख ववद्र्ाथीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
ववदेशी ववद्र्ाथी, प्राववचधक प्रभशक्षाथी, गहृहणी, संिसंस्थामा 

आबद्ध व्र्क्क्त (चीि, भभर्तिाम, ताइवाि, दक्षक्षण कोररर्ा, 
इन्डोिेभसर्ा, िेपाल, अमेररका, बेलार्त आहद) 

★क्लासका ववशेषताहरू
①क्लासमा ऋतु अिुसारको गनतववचधहरू समावेश गरी धेरै 
वाताुलाप गररिे हुिाले र्ो रमाइलो कुराकािीको क्लास हो। ②

आधारभूत क्लासमा अक्षर र वाक्र् ढााँचा, प्राथभमक स्तरको 
कुराकािी र उच्चारण अभ्र्ास जस्ता जापािी भाषाको आधारभूत 
कुराहरू भसकेर कुराकािी र शब्द तथा वाक्र्को उच्चारण गि ु
★प्रमुख ववद्र्ाथीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
ववदेशी ववद्र्ाथी र ती व्र्क्क्तहरूको पररवार, गहृहणी, 
संिसंस्थामा आबद्ध व्र्क्क्त आहद (चीि, दक्षक्षण कोररर्ा, 
अष्ट्रेभलर्ा, कफभलवपन्स, रुस आहद) 

★क्लासका ववशेषताहरू
प्राथभमक स्तर, मध्र्म स्तर र उच्च स्तर पाठ्र्पुस्तकको प्रर्ोग। 
शब्दावली र व्र्ाकरण प्रर्ोग गररएको कुराकािीको समग्र रूपमा 
अध्र्र्ि। उच्च स्तरको कुराकािी (पबत्रकाको लेख आहद) को क्लास। 
जापािमा जीविर्ापि, रोजगार र उच्च भशक्षाको लाचग आवश्र्क 
जापािी भाषाको अध्र्र्ि। जापािी भाषा प्रवीणता परीक्षा N1～N5 
सम्म व्र्क्क्तगत रूपमा स्तर ववभाजि गरी भसकाइन्छ।   (※हरेक 
पटक उत्तीण ुहुिे ववद्र्ाथीहरू हुन्छि)् ★प्रमुख ववद्र्ाथीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 

ववदेशी ववद्र्ाथी, बबजिेससाँग सम्बक्न्धत व्र्क्क्त तथा ती 
व्र्क्क्तहरूको पररवार (चीि आहद एभसर्ाको राष्ट्र तथा क्षेत्रहरू, 
बेलार्त आहद रु्रोपेली राष्ट्र तथा क्षेत्रहरू, उत्तर अमेररका र दक्षक्षण 

★प्रमुख ववद्र्ाथीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
ववदेशी ववद्र्ाथी, संिसंस्थामा आबद्ध व्र्क्क्त, गहृहणी (पनत), निम्ि 
माध्र्भमक तथा उच्च माध्र्भमक ववद्र्ालर्को ववद्र्ाथी (चीि, दक्षक्षण 
कोररर्ा, ताइवाि, भभर्तिाम, िेपाल, इन्डोिेभसर्ा, अमेररका, कफभलवपन्स, 
पाककस्ताि, फ्रान्स, बेलार्त, हङकङ, मोरक्को आहद) 

★क्लासका ववशेषताहरू
स्वतन्त्र कुराकािी केक्न्ित भई बोलीचालीको भाषा ( र्वुाहरुको भाषा, उपभाषा 
आहद ) अध्र्र्ि गि ुसककन्छ |
सम्पकु ठेगािाको इमेल एड्रेस माफुत बकुकंग गराउि ुहोस ्|

★क्लासका ववशेषताहरू
मुख्र्तर्ा पुस्तक अिुसारको कुराकािी र व्र्ाकरण；पबत्रकाको 
लेखद्वारा पढेर बुझ्िे क्षमता तथा शब्दावलीको अभभव्र्क्क्त 
क्षमतालाई बढाइन्छ； व्र्ाकरण, शब्दावली आहदको प्रर्ोग गिे 
तररकाको मागदुशुि (उदाहरण：N2, N3 आहद) 

★प्रमुख ववद्र्ाथीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
ववदेशी ववद्र्ाथी, गहृहणी, संिसंस्थामा आबद्ध व्र्क्क्त आहद (चीि, दक्षक्षण कोररर्ा, 
भभर्तिाम, कफभलवपन्स, अमेररका, ताइवाि आहद) 

★प्रमुख ववद्र्ाथीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
संिसंस्थामा आबद्ध व्र्क्क्त, ववदेशी ववद्र्ाथी, गहृहणी आहद 
(चीि, दक्षक्षण कोररर्ा, भभर्तिाम, थाइल्र्ाण्ड, ताइवाि आहद) 
※प्राथभमक स्तरको ववद्र्ाथीहरूले "हहरागािा र काताकािा" पढ्ि 
सक्िे हुिुपिेछ।

★प्रमुख ववद्र्ाथीहरू (जन्मेको देश वा क्षेत्र) 
ववदेशी ववद्र्ाथी, संिसंस्थामा आबद्ध व्र्क्क्त, गहृहणी आहद (चीि, 
ताइवाि, भभर्तिाम आहद) 


