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यिद तपाईंलाई जापानी भाषीसंग िमत्रता गन� मन ला�ो भने के गनु� �न्छ? तपाईंलाई औषिध िक� जानु परेमा वा

तपाईंको सामान हराएमा के गनु��न्छ? हामीसंग जापानी भाषा िस�ुहोस् र जापानमा आन�को जीवन िबताउनुहोस!

आयोजक : गाकु�ुइन िव�िव�ालय सहयोग प्रा�: तोिसमा वडा
सां�ृितक मािमला एजे��को एक प�रयोजना, जापानमा बसोबास गन� िवदेशी नाग�रकह�को िन�� जापानी भाषा िश�ा
काय�क्रम तथा गाकु�ुइन िव�िव�ालय वृहत िडजाइन २०३९ प�रयोजना अ�ग�त संचािलत “गाकु�ुइन िव�िव�ालय
वाकुवाकु तोिसमा जापानी क�ा” ले तोिसमा वडामा बसोबास गन� िवदेशी नाग�रकह�को िन�� जापानी समुदायमा
जीवनयापान गन� जापानी भाषाको िशप िस�े अवसर प्रदान गन� र िवदेशी नाग�रक पिन समाजको एक सद�को �पमा
जापानको जीवन शैली तथा सं�ृितको बारेमा िस�े अवसर प्रदान गन�छ।

दुई प्रकारका क�ाह� संचालनमा छन्:

[वाकुवाकु �ास] (१० वटा पाठ) ・・・・・िसका�ह�को लािग जापानी भाषा, छोटो तर गहन कोस�

[गुनगुन �ास ] (१७ वटा पाठ )・・・・・ केही समय जापानी भाषा पिढसकेकाह� वा वाकुवाकु �ास

िलइसकेकाह�को लािग शिनवारको कोस�

यो�ता:
 काम वा ब�ा �का�उनु पन� कारणले जापानी भाषा

िसकेको अनुभव नभएका ���ह�

 तोिसमा वडा वा �हाँ वरपर बसोबास गन�, काम

गन�, वा पढ्दै गरेका ���ह�

 १६ वष� वा सो भ�ा मािथ उमेरका ���ह�

 स�ूण� पाठ उप�स्थत �न स�े ���ह�

पढाई शु�: िनशु� ¥ 0
पा� सामग्री: ¥1000

Google Forms बाट अिग्रम �पमा आवेदन िदनु
होला।
Google forms को िलंक पछािड पेजमा छ ।

नोट:
 आफ्नो व�ापिन साथमा िलएर आउन स�ु �नेछ। (तीन वष� दे�ख गे्रड

३ स�का) *आपसी कुराकानीमा िमलाउन सिकने

 िश�क/िशि�का: गाकु�ुइन िव�िव�ालयबाट पढाई सकेका

िव�ाथ�ह� , हाल जापानी भाषा िश�ा पिढरहेका िव�ाथ�ह�

हािमले तयार पारेको मौिलक शैि�क सामग्री बाट पढाइ �नेछ!



गाकु�ुइन िव�िव�ालय वाकुवाकु तोिसमा जापानी भाषा क�ा
<आवेदनको लािग > Google Forms

https://forms.gle/aBat54K4tt6F6r6N6

<सोधपुछ>
📧📧: पत्र waku2.nihongo@gmail.com

（उपल� भाषाह�: जापानीज, इं��श, चाइनीज, कोरीयन, र अ�)

: फोन 03-5992-1024

(स�क� समय र भाषा: सोमवार~शुक्रवार 10 am-3 pm, जापानी भाषा)

होमपेज: https://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/cie/waku2nihongo.html

फेसबुक: https://www.facebook.com/waku2.nihongo

अ�रा�ि�� य के�, गाकु�ुइन िव�िव�ालय
से�� ्ल िब��ंग 2F, 1-5-1 मेिजरो, तोिसमा कु , टोिकयो

[वाकुवाकु �ास] ( 10 वटा पाठह� )

िसका�ह�को लािग जापानी भाषा, छोटो तर गहन कोस�

 जापानमा ब�को लािग आव�क पन� �ूनतम �रको कुराकानी गन� स�म �नु�नेछ । उदाहरणको लािग, तपाईंले आफ्नो प�रचय िदन

स�ु �नेछ, िकराना पसलमा िकनमेल गन� स�ु �नेछ, वडा काया�लय (िसटी अिफस) मा प्रशासिनक काय� प्रिक्रयाह� गन� स�ु �नेछ,

र अ� ��ै।

 हीरागाना र काताकाना पढ्न स�म �नु�नेछ, र तपाईंको आफ्नो नाम काताकानामा ले� स�म �नु�नेछ।

समय तािलका: सोमवार २२ अग� ~ शुक्रवार २ से�े�र,

सोमवार ~ शुक्रवार 9:30 am - 12:30 pm

स्थान: �म 301, वे� िब��ंग न. 5, गाकु�ुइन िव�िव�ालय

[गुनगुन �ास] (17 वटा पाठह�)

केही समय जापानी भाषा पिढसकेकाह� वा वाकुवाकु �ास िलइसकेकाह�को लािग शिनवारको कोस�

 आफ्नो जीवनलाई समृ� बनाउन र जापानमा अ� ���ह� र समाजसँग जोिडन जापानी भाषा सीपह� कसरी प्रयोग गन� भनेर

िस�ु�नेछ । उदाहरणको लािग, समाचार �रपोट�ह� बु� स�े जापानी भाषा �मताको िवकास �नेछ, कपाल काट्ने ठाऊमा जान

स�े, आफ्नो भावना �� गन� स�े, साथी बनाउन स�े, र अ� ��ै ।

 जापानी भाषामा ईमेल, मे�ेज र काय�क्रमह�को जानकारी पढ्न स�म �नु �नेछ ।

 जापानी भाषामा ईमेल र मे�ेजह� ले� स�म �नु �नेछ ।

समय तािलका : 17 से�े�र, 2022 ~ 28 जनवरी, 2023, प्र�ेक शिनवार 10:00 am - 12:15 pm

*�ास न�ने िदन: 26 नोवे�र, 31 िडसे�र, तथा 7 जनवरी

स्थान: �म 303, साउथ िब��ंग न. 1, गाकु�ुइन िव�िव�ालय
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