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＜शुन्य वर्षबाट पााँच बर्षको बच्चा भएका आमा・बुवाहरुको लागग＞
MIA बबदे शी बुवा आमाको लागग मुशाशशनो सीले प्रकाशन गरे को िापानमा बच्चा हुकाषउने बारे मा िानकारी
लेखिएको ककताब (सक
ु ु सक
ु ु ) अझै सजिलो िापानी भार्ा, अंग्रेिी, चाइननि, कोररयन, रशसयन, शभयतनामी र नेपाली
भार्ामा पनन अनुवाद गरे को छ I यो पटक MIA ले एकदमै महत्वपूर्ष िानकारी छानेको छ I िुन िानकारीको बारे मा
अझै बबस्तत
ृ रुपमा िान्न चाहे मा MIA अर्ाषत ् यो ककताबमा लेखिएको सम्पकष स्र्ानमा शोधनुहोला I

बबर्य:
0. MIAले बबदे शीको बच्चा हुकाषउनमा मदत गदष छ ――――――----------------------------Ｐ．3
1. आमा बव
ु ा र बच्चाको लागग मश
ु ाशसनो सहरको स्वास््य कायषक्रम--------------------------Ｐ．6

2. बच्चा हुकाषउने क्रममा अप्ठ्यारो परे मा के गने ?～बच्चा हुकाषउने क्रममा परे को बबशभन्न ककशसमका समस्याको छलफल
गने ठाउकोबारे मा िानकारी---------------------------------------------―――--Ｐ．11

बबशभन्न ककशसमका छलफल गने ठाउाँ को िानकारी बबबरर्
3. बच्चा हुकाषउन आगर्षक अभावको सहयोग, राहत, चन्दा र स्वास््य सबन्धी सहयोग प्रर्ालीको बारे मा िानकारी
-----------Ｐ．17

4. बच्चा जिम्मा लगाउने बेलामा बच्चा हे ररददने सस्र्ा होउइकुयेन, योउगचयेन, गाकुदो क्लबको िानकारी
-----------Ｐ．20

5. छोटो समयको लागग बच्चा हे ररददने सेवाको बारे मा----------------------------------------Ｐ．28
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ＭＩＡ के हो?
ＭＩＡ(मश
ु ाशशनो इन्टरनेशनल एसोशसएसन)ले शभशभन्न दे शबाट मश
ु ाशशनोमा आउने माननसहरुको लागग
सजिलो/सुबबधाको लागग सहयोग गने काम गदष छ I

मुशाशशनो सी साकाई 2-14-1 शुइंग बबज्डंग 9 त्लामा छ I टे शलफोन नम्बर 0422-36-4511
■ＭＩＡले कक्षाको बेलामा बच्चा हे ररददनको लागग सहयोग गछष I■
・बच्चाहे र्ने पनर्न भएको जापानर्नज कोर्ष：

आमा बव
ु ाहरु िापाननि कक्षामा रहे को बेलामा बच्चाहरुलाई छुट्टै कोठामा रे िदे ि गररने छ I बबदहबार र
शुक्रबारको बबहान 10 बिे बाट 12बिे सम्म
•

5 को मदहना～7को मदहना(10पटक）②10को मदहना～12को मदहना(10पटक)③1 को मदहना
～3 को मदहना(10पटक)

・बबदे शी भार्ा⇔जापानर्नज भार्ाको अर्नुवादक तथा अर्नुवाद：

2 घण्टासम्म 5,000 円 हो I भएता पनन पदहलो पटकको व्यजक्तको लागग नन:शु्क गररने छ I

अनव
ु ादक तर्ा अनव
ु ाद गनषको लागग ＭＩＡबाट भार्ा पढे का भोलेजन्टयहरुले शसयाकस्यो,
होइकुयेन र स्कुलहरुमा अनुवादकको काम गररददने छन ् I

・बहुभार्ामा जार्नकारीहरु：

बबशभन्न भार्ामा सहयोग गदष छौ I दै ननक िीवनका कुरामा,・स्कुलको गचठ्ठीपत्र पढ्ने कुरा आददमा I

भार्ा(शब्द)

ददन र समय

भार्ा(शब्द)

ददन र समय

स्पेनी

पदहलो मंगलबार 14-16

िमषनी

तेस्रो मंगलबार 14-16

रशसयन

पदहलो शुक्रबार 10-12

तशमल・अंग्रेिी

चौर्ो शुक्रबार 14-16

नवे・अंग्रेिी
चाइननि

दोस्रो बुधबार 14-16

र्ाई

तेस्रो बबदहबार 14-16

3

पदहलो बबदहबार 10-12

・ＭＩＡ होमपेि httpｓ://mia.gr/：िापाननि, अंग्रेिी, चाइननि

・समाचारपत्र ＭＩＡ क्यालेण्डर：
MIA र मुशाशशनो सीको समाचारहरु िापाननि,अंग्रेिी,चाइननि र स्पेननस भार्ामा पढ्न पाउनुहुनेछ I

1 को मदहना, 4 को मदहना, 7 को मदहना र 10 को मदहनाको सुरुमा बबदे शी सदस्यहरुलाई पनन पठाइन्छ I हाम्रो होमपेिबाट
पनन हे नष सककन्छ I

・बबशेर् परामशष：

हरे क मदहनाको चौर्ो शननबार ददउसो नन:शु्क वककल तर्ा मनोववज्ञान स्लाहकारहरुसंग स्लाह शलन सककन्छ I भार्ा
अनुवादकहरु पनन उपलब्ध गराउन सककन्छ I त्यसको लागग पदहलेनै सम्पकष गरर समय शलनु पने छ I
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अर्नभ
ु वीको कुरा（ＭＩＡमा गए）
*「ＭＩＡको बच्चा सदहत िापाननि कोर्ष (बबदहबार बबहान र शक्र
ु बार बबहान)मा सामेल भइयो」
 बच्चाहरु हे ररददने व्यवस्र्ा भएकोले ननधषकसंग िापाननि पढ्न सककयो I (बच्चा
नभएकोले आनन्दसाँग एक्लै भए िसरर पढ्न सककयो I)
 सार्ी बनाउन सककयो I पढाई सककएपछी सबैसंगै लन्च, घुम्न पनन िाने गरे उ I

 आफु भन्दा अनुभवी सार्ीहरुबाट बालबाशलका र बालगह
ृ को बारे मा धेरै कुरा र्ाहा

पाइयो I [दटकफन बक्स ्याउनुहुन्छ] [स्कुलमा लन्चको व्यवस्र्ा छ] [झोला अफुलेनै बनाउनु हुन्छ] [बच्चाहे ररददने
व्यवस्र्ा छ] िस्ता बबशभन्न कुराहरु सोगधयो र शसक्ने अवसर पनन पाइयो I

 बच्चाहरुको लागग घुम्ने िे्ने ठाउाँ हरुको बारे मा दे िाई ददनुभयो, नया ठाउाँ को बारे मा
शसकाईददनु भयो I [सस्तोमा रमाइलो ठाउाँ कहााँ छ ?]
[○○पाकष राम्रो छ नी]

[ＸＸस्वीशमंग पुल रमाइलो छ नी]

[△△अम्यि
ु मेन्ट पाकष िादा पनन राम्रो छ] िस्ता कुराहरु शसक्ने अवसर पाइयो I

 िापाननि बच्चाहरुसंगै गगत गइयो I

 बच्चाहरुले िापाननिमा अशभवादन को शब्दहरु सम्झाए I कोन्नीगचवा, सयोनारा, आररगातो आदद I

*「ＭＩＡको अनव
ु ादकको अनरु ोध गरे 」

म िापाननि कुरा राम्रोसंग बझ
ु ददन त्यसैले बच्चाको होइकुएनको शशक्षकसंग कुरागनषको लागग अनव
ु ादकको अनरु ोध गरे I 1
मदहनामा एक पटक हामीहरु होइकुएनको शशक्षकसंग कुरा छलफल गरे उ I

शशक्षकले मेरो बच्चाले होइकुएनमा के के गयो, को को संग िे्यो, लन्चमा के िायो भन्ने कुराहरु
भन्नु भयो I सार्ै बबशभन्न स्लाहहरु पनन ददनु भयो I अनुवादकको सहयोगले शशक्षकले भन्नु

भएको सबै कुरा राम्ररी बुखझयो I शशक्षकसंग पनन प्रश्न सोध्न पाउने समयको पनन व्यवस्र्ा

भएकोले धेरै कुराहरु सोध्ने मौका पाइयो र मेरो गचन्ताको बबर्य पनन मेदटयो I भोलेजन्टयर तर्ा
भार्ा अनुवादकको पैसा नतनुष परे पनन राम्रो गरे छु भन्ने लाग्यो I
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１．बुवा・आमा र बच्चाहरुको लागे मुशासिर्नो िीको बबमाको िम्वन्धमा
Ｑ：बुवा, आमा र बच्चाहरुको लागे मुशाशसनो सीले कस्तो सेवाहरु प्रदान गदष छ ?

Ａ：बबशभन्न र्ररका छन ्I तपाईहरुलाई िानकारी गराउदछौ राम्रोसंग पढ्नुहोला I
नबुझक
े ो अवस्र्ामा होकेर्न िेन्टरमा आउनुहोला I

होकेन सेन्टर：ककगचिोिी 4-8-10

TEL:51-0700 Ｐ．12-①

बबहान８: 30 दे िी सााँझ ５: 00 बिे सम्म
शननबार, आइतबार, साबषिननक बबदामा बन्द हुन्छ र नया बर्षमा
(12 मदहनाको अजन्तम र 1 मदहनाको शुरुमा) बन्द हुन्छ I

गभषवती भएको बेलामा

होकेर्न िेन्टरबाट ①आमा बच्चाको स्वास््य डायरी(बोउसी केनकोउ तेच्यो) र ②गभषवती स्वास््य

िाच

दटकट शलन सककन्छ I
① बोउसीकेनकोउ तेच्यो＝नर्नर्नपु(गभषवती मदहला) र बच्चाको स्वास््य सम्बजन्ध हरे क
कुराहरु लेखिने डायरी हो I

② नननपुकेनकोशसनसा ज्युशसनह्यो

नननपुकेनकोशसनसा＝गभषवती मदहलाको स्वास््य पररक्षर्

ज्यशु सनह्यो＝अस्पतालमा िााँदा प्रयोग गने दटकेट, यो नन:शु्क दटकट हो I
यो दटकट शलएर अस्पताल िााँदा पैसा लाग्दै न I

* नर्नर्नपु िोदार्न (गभषवती मदहलाको लागग स्लाह)

गभषवती अवस्र्ामा र्ाहा नभएको कुरा अर्वा अन्य समस्या र गचन्ता भएमा होकेर्न िेन्टरमा
फोन गनुह
ष ोला I（TEL: 51-0703）

* िार्नजेर्न・िार्नगोिीयेर्न हे ल्पा जजग्यो (बच्चा जन्माउर्नु अगाडी तथा बच्चा जन्माईिकेपनिको िहयोग)
① बोउसीकेनकोउ तेच्यो पाएको गभषवती मदहला,② बच्चा िजन्मएको 90ददन नकाटे को व्यजक्त,
③

मदत गररददने

आफन्त तर्ा पररवार नभएको व्यजक्तको लागग ददइने सेवा हो I बच्चा िन्माउनु अनघ र बच्चा िन्माई सकेपनछ हे रचाह गररददने
सहयोगीलाई बोलाउन पाइन्छ I िुन सहयोगीलाइ घण्टाको 500 円 ददनुपछष I यसको लागग तपाइले कोदोमो खातेई सिएर्न
िेन्टरमा सम्पकष गनह
ुष ोला I TEL: 60-1850
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* बच्चा हुकाषउर्ने बारे मा िलफल कक्षा (िापाननि भार्ाबाट मात्रै)

आमा बुवा बन्न लागेका माननसहरु संग सार्ी बनौ I बुककं ग गनुप
ष ने छ I
सीबाट ननजस्कने पबत्रका हे नुषहोस ् I

① नछट्टै बवु ा आमा बन्न लागेको व्यजक्तको लागग कक्षा:

यो कक्षामा पदहलो पटक आमा बुवा बन्न लागेका व्यजक्तले मात्र भाग शलन पाउछ I

② गभषवती आमाको िे्ने ठाउाँ

पााँच मदहना भन्दा बढी नाघेका स्वास््य आमा आउनु होला I

बच्चा जजन्मएपनि
* स्युस्िेइतोदोके(बच्चाको जन्म दताष)

बच्चा िजन्मएपनछ बच्चाको िन्म दताष [बच्चा िजन्मयो भनेर दताष गरौ]

① आफु बसेको ठाउाँ अर्वा बच्चा िजन्मएको ठाउको नगरपाशलका वा महानगरपाशलकाको अकफसमा दताष गनप
ुष ने
हुन्छ I
② बच्चा िजन्मएको १४ ददन शभत्रमा दताष गररसक्नु पने हुन्छ I

* कोजन्र्नचचवा आकाच्यार्न होउमोर्न (४ महहर्ना िम्मको बच्चा)

बच्चा िजन्मएपनछ आमा तर्ा बच्चाको डायरी शभत्रको बच्चा िजन्मएपनछ, लेखिएको शसल टासेर पोस्ट बक्समा िसा्नु
होला I यो एकदम महत्वपूर्ष भएकोले नबबसी िसरर पनन िसा्नु होला I त्यसपनछ तपाईको
बच्चाको बारे मा बुझ्नको लागग आउने ददनको बारे मा स्वा्य सेन्टरले िबर गछष I

बच्चा हे नष आउने ददन स्वास््य स्वयंसेववका (डाक्टर िस्तै व्यजक्त) तपाइको घरमा बच्चाको

अवस्र्ा बारे िानकारी शलन आउाँ नुहुन्छ I त्यस पनछ बच्चाको तौल िाच अन्य स्वास््य िाच
संगसंगै बच्चाको बारे मा हरे क कुरा छलफल गररददनेछन I
*

पहहलो पटकको कक्षा・मोगु मोगु क्योउसिच・
ु खामी खामी क्योउसिचु

यो पदहलो पटक आमा बुवा बन्नु भएको व्यजक्तहरुको लागग कक्षा वा अध्यन कोठा हो I

बच्चाको िानेकुराको बारे मा सोधपछ
ु , बच्चाको िान िाएर हे ने, बच्चाको दााँतको कुराहरु

सोधपछ
ु लगायत बच्चाको बारे मा बबशभन्न कुराहरुको सोधपुछ गररने ठाउ (स्वास््य सेन्टर) हो I (िापाननि भार्ा मात्र
उपलब्ध छ, पदहले नै बकु कं ग गनप
ुष ने हुन्छ I)

* बच्चाको िलफल कक्ष (स्र्ान चाही होकेन सेन्टरको शसमीन िाईकान・कोउिाइदो)
यो कक्षामा १ मदहनाको स्वास््य िाच सककएपनछ एक बर्ष सम्मको बच्चाहरु मात्र शलएर आउनह
ु ोला I

बच्चाको तौल िाच, स्वास््य सेववका (डाक्टर िस्तै माननस), पोवर्लो िाना बबज्ञहरुले बच्चाको लागग िानुपने पोवर्लो
िानाको बारे मा छलफल गररन्छ I त्यसको लागग बुककं ग नगरी पनन शसधै आउन सक्नुहुनेछ I
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* जोिेईककर्न (जोिेईककर्न＝अर्नुदार्न रकम हदईन्ि)

बच्चा िजन्मएपनछ १५ ददन शभत्र बच्चा िजन्मयो भनेर कोदोमो िातेइ सेन्टरमा (TEL: 60-1852）मा िबर गनह
ुष ोला I
नगरपाशलकाले आवश्यकपने पैसा नतररददने छ I

स्वास््य पररक्षर् (बच्चाहरुको स्वास््य पररक्षर् नन:शु्क हो I)
•
•

बाल भत्ता रकम (कोदोमो तेआते)

बच्चाको स्वास््य िचष, बबमा आदद I

स्वास््य पररक्षण (बच्चाको स्वास््य पररक्षर्, यो नन:शु्क हो I)
स्वास््य पररक्षर्को लागग प्रश्नावली(बच्चाको स्वास््यसंग सम्बगधत प्रश्न)आवश्यक पदष छ I
प्रश्नावली फमष नगरपाशलकाले तपाइको घरमा पठाउदछ I
•
•
•
•

3～4 मदहनाको स्वास््य पररक्षर् →बच्चा 4 मदहना लाग्नुभन्दा अशल अगाडी

6 मदहनाको・9 मदहनाको स्वास््य पररक्षर्→6 मदहना लाग्नभ
ु न्दा अशल अगाडी
1 बर्ष 6 मदहनाको स्वास््य पररक्षर्→1 बर्ष 6 मदहना लाग्नभ
ु न्दा अशल अगाडी
3 बर्षको स्वास््य पररक्षर्→4 वर्ष लाग्नुभन्दा अशल अगाडी

※①と④को गचत्र पुजस्तका र पुजस्तकाको शलस्टउपहार स्वरूप उपलब्ध छ I

प्रनतरक्षक खोप
बच्चाहरुहरुलाई भववष्यमा कुनै पनन रोग लाग्न नददने िोप हो I यो नन:श्
ु क हो I
* नगरपाशलकाले बच्चाहरुलाई लगाइने िोप र त्यस सम्बजन्ध िानकारी लेखिएको कागिहरु

तर्ा काडष तपाइको घरको ठे गानामा पठाउछ I सो काडष भएको िण्डमा अस्पताल वा
ककज्नकले नन:श्
ु क िोप लगाई ददन्छ I

* िोप लगाउने बेलामा िोप काडष, आमा बच्चाको स्वास््य काडष अननवायष शलएर िानप
ु छष I
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प्रनतरक्षाक खोप
िोपको प्रकर
हे पेटाइदटस B

बच्चाको उमेर
1 बर्ष लग्नु भन्दा पदहले

कनत पटक
3 पटक

कनत कनत समयमा
दोस्रो पटक :पदहलो पटकबाट 27 ददन पनछ

सुचना

तेस्रो पटक : पदहलो पटकबाट 139 ददन
पनछ

Hib संक्रमर्

2 मदहनादे खि 60 मदहना
सम्म

1 दे खि 4 पटक

दोस्रो पटक :पदहलो पटकबाट 27 ददन पनछ
तेस्रो पटक : दोस्रो पटकबाट 27 ददन पनछ

चौर्ो पटक : तेस्रो पटकबाट 7 मदहना पनछ
(आवश्यक
हुनसक्छन )

नपने

बच्चाहरु

पनन

*1

स्योउनननो हाइएन

दोस्रो पटक :पदहलो पटकबाट 27 ददन पनछ

क्युककनकानसेनस्योउ

तेस्रो पटक : दोस्रो पटकबाट 60 ददन पनछ

2मदहना

लग्नु

भन्दा पदहला

िजन्मएको 12 मदहना लागेको ददन पनछ
(आवश्यक
हुनसक्छन )

नपने

बच्चाहरु

पनन

*1

चारप्रकारको िोप
(DPT-IPV)

*2

पदहलो चरर्

3 मदहनादे खि 90 मदहना
सम्म

प्रारजम्भक 3
पटक

अनतररक्त 1
पटक

BCG

1 बर्ष सम्म

पदहलो

पटकको

२०

ददन

पनछ,

साधारर्तय २० ददनदे खि 56 ददनको
फरकमा तेस्रो पटक पनछको 6 मदहना
पनछ

1 पटक

5 मदहना

लाग्नभ
ु न्दा
पदहला

सुइतोउ (ठे उला)

माशसन
फुशसन

12 मदहनादे खि 24
मदहना सम्म

पदहलो पटक：12

मदहना बाट 24 मदहना

2 पटक

3 मदहनाको फरकमा 2 पटक

बर्ष सम्म (प्रार्शमक

लाग्नुभन्दा
अगाडी

1 पटक

12 मदहना

लाग्नुभन्दा

सम्म

दोस्रो पटक：5 बर्षबाट 7

12 मदहना

अगाडी
1 पटक

प्रार्शमक

स्कुलको िानु

स्कुलको िानु अगाडड 4

अगाडडको 3

मदहनाको 1 ताररक दे खि

मदहना

3 मदहनाको 31 ताररक
सम्म)
नीहोन नोउएन

1 पटक ：6 मदहना दे खि
90 मदहना सम्म

पदहलो 2 पटक

पदहलो 2 पटक：दोस्रो पटक लगाउदा

4 वर्ष

पटक

त्यसपनछको 1 पटक पदहलो पटकको 6

पदहला

त्यसपनछ 1

पदहलो पटकको 6 ददन पनछ

लाग्नभ
ु न्दा

मदहना पनछ

*1 िोप लगाउने उमेरले कनत पटक िोप लगाइन्छ भन्ने कुरा फरक पदष छ I

*2 चार प्रकारको िोप：ジフテリア、百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合ワクチン（DPT-PV）
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अर्नभ
ु वीको कुरा (म आमा भए )

* मात ृ र बाल पजु स्तका (मात ृ र बाल स्वास््य पजु स्तका) धेरै राम्रो चथयो !

आमा बन्न लागेको र्ाहा पाएर स्वास््य सेन्टरमा िााँदा मात ृ र बाल पुजस्तका ददनेबेलामा ल बधाई छ

भन्दा एकदम िुशस लाग्यो र आफुपनन म आमा बन्दै छु भन्ने कुरा एकदम रमाइलो महशुस भयो ।

* मात ृ र बाल पजु स्तकाहरू उपयोगी ि ।

बच्चा िन्मनु अगाडीसम्म आफुले ख्याल गरे को कुराहरु लेिेर रािे । त्यसो गदाष अस्पताल िाने बेलामा डाक्टरसंग

आफुले लेिेको कुराहरु भन्न सके आफ्नो समस्याको बारे मा अझै र्ाहा पाउनसके । िजन्मसके पनछ बच्चाको कुराहरु
लेिेर रािे । यसकारर्, यो एक महत्त्वपर्
ू ष बाल हे रववचार डायरी हो ।

मात ृ र बाल पजु स्तकाको अजन्तम पेिमा अनतररक्त (िे लेख्दा पनन हुने) पाना छ ।
बच्चालाई िानेकुरा सम्बजन्ध एलिी भएकोले कदहले, कहााँ, कस्तो िानेकुरा िादा कस्तो
िालको लक्षर् दे खियो भन्ने कुराको रे कडष रािे ।

अस्पताल िानेबेलामा मात ृ र बाल पुजस्तका हे दै डाक्टरसंग त्यो बबर्यमा राम्रो संग कुरा गनष सके ।

* बच्चाको स्वास््य पररक्षण

 बच्चाको स्वास््य िांच नन:शु्क गनष पाइने कागि मुशाशशनो शसदट कायाषलयले
पठायो ।

 बच्चाको स्वास््य िांचको बेलामा गचन्ता लागेको कुरा, समस्या परे को कुराको
बारे मा डाक्टरसंग छलफल गरे ।
भएको राम्रो समय गर्यो ।

हिरु बव
ु ाआमा तर्ा अशभभावकको मन ढुक्क

* बच्चालाई प्रनतरक्षक खोप लगाए ।
 मश
ु ाशशनो नगरपाशलकाले पठाएको बच्चाको िोप कागिबाट बच्चालाई नन:शु्क
िोप लगाए ।

 नन:शु्क िोप लगाउाँ नको लागग नन:शु्क कागि र मात ृ र बाल पुजस्तका शलएर गए । अस्पतालको
मान्छे ले नन:शु्क िोप कदहले लगाएको हो भन्ने कुरा पुजस्तकामा लेखिददनु भयो ।
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２. बच्चा हुकाषउने बेलामा अप्ठ्यारो परे मा के गने भन्ने कुराको छलफल गने ठाउाँ
Ｑ: बच्चा हुकाषउने कुराको समस्या परे को छ ?

Ａ: बच्चा हुकाषउन सहयोग गने झ्याल अर्ाषत ् ठाउाँ छ । तपाइलाई सहयोग गररददन्छ । छलफल नन:शु्क हुन्छ,
त्यसको लागग पैसा पदै न ।

Ｑ：छलफल गने ठाउाँ कहााँ हो ?

Ａ：चार ठाउमा छ ।(चार ठाउको बारे मा पेि नं. 14-15को नक्सा हेनुष होला ।)
Ｑ：सबै ठाउमा उस्तै िालको छलफल हो ?
Ａ：अहं , उस्तै होइन । िानकारी लेिेको कुराहरु पढ्नुहोस ् । छलफल िापाननि भार्ामा मात्र भएकोले िापानीि
भार्ा बुझ्ने मान्छे साँग गएमा राम्रो हुन्छ ।
Ｑ：संगै गइददने मान्छे छै न ।

Ａ : MIAमा भार्ा अनवु ादन गररददने मान्छे हुनुहुन्छ तर 2 घन्टाको 5000¥ लाग्ने छ । पदहलो पटक भएमा नन:शु्क
हुन्छ । MIAको भार्ा अनुवादन गने मान्छे लाई अनुरोध गरे मा ढुक्क हुन्छ ।

िलफल गर्ने ठाउँ
मश
ु ासशर्नो िी केन्कोउ खा (होकेर्न िेन्टर)(र्नक्शा पेज र्नं.15）

•

मुशाशशनोसीको होकेन सेन्टर – पदहलो त्ला, ककजििोिी ककता माची 4-8-10 TEL:0422-51-0700

बच्चा िन्मनु अनघ र बच्चा िन्माइसकेपनछ बच्चा हुकाषउने बारे मा बबशभन्न छलफल गनष सककने छ ।

<आमाको समस्या>

•
•

आमाको शररर, िाने कुरा, दााँत (गभषवती अवस्र्ा र बच्चा िजन्मए पनछको समस्या)
बच्चालाई िुवाउने दध
ु र िानेकुराको बारे मा ।

<बच्चाको समस्या>
•

10 मदहनामा िजन्मएको भए पनन तौल कम ।

•

बच्चा प्राय िसो रोईरहने ।

<बालबाशलकाको समस्या>
•

िान(शभटाशमनयुक्त िाना)

•

तौल (शरीरको तौल)

•

आाँिा दे खिरहे को छ छै न?(⇒आाँिाको िांच)

•
•

कान सनु नरािेको छ छै न?(⇒कानको िांच)

ज्वरो आएको छ । बबरामी भएको पनन हुन सक्छ ।
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•

ओओर्नो सशक्षा िहायोग िेन्टर(र्नक्शा पेज र्नं.15）
ओओनो दे नस्योगाक्कोको अन्डर ग्राउन्ड TEL:60-1899、60-1922 (फोनबाट छलफल मात्र)

बच्चाको समस्या लगाएत(10 दे खि 18 बर्ष सम्मको) बच्चाको शशक्षा तर्ा मनोववज्ञान सम्बजन्ध बबशेर्ज्ञसंग छलफल
गनष सककन्छ ।

<बालबासलकाको िमस्या>
•

नछटो ररसाउने, अरुको बारे मा नसोच्ने ।

•

िन
ु बेला पनन चशलरहने, धैयष र सान्तसंग नबस्ने ।

•

धेरै मान्छे को शभडभाड भएको ठाउमा डराउने ।

•

सार्ीसंग निे्ने, शशक्षकको कुरा राम्रोसंग नसुन्ने, धेरै झगडा गने ।

•
•

अस्पष्ट उच्चारर् गने (िस्तै नन,नन,ननहोन), गाला र आाँिाको नजिकको भाग च्नु ।
ठुलो भएपनन रानत सुतक
े ो बेलामा ओछ्यानमा वपसाब गने ।

<स्कुलको िमस्या>

•
•
•
•
•

स्कुल िान मन नगनुष ।

िनत समय बबतेपनी स्कुलमा बानन नपनुष, सार्ी बनाउन नसक्नु ।
स्कुलमा गगज्याईनु, हे वपनु ।
स्कुल निानु ।

िापाननि भार्ा अशलकनत मात्र बो्न सक्नु, स्कुलमा पढाएको कुरा नबझ्
ु नु ।

<आमा बव
ु ाको चचन्ताको बबर्य>

•
•

अनुशासन (राम्रोसंग आइसाचु गने, राम्रोसंग िान िाने, सार्ीहरुसंग राम्रोसंग िे्ने एक आपसमा सहयोग
गने)िस्ता कुराहरु बच्चाले कदहले दे खि गनष सक्छ? हामीले के गदाष हुन्छ?
बच्चा अटे री छ (िे कुरा पनन नाइाँ नाइाँ भन्छ) के गदाषहोला ? भन्ने कुराहरु आमा
बुवाको गचन्ताको बबर्य हुन्छ ।
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•

बच्चा तथा घरपररवार िहयोग िेन्टर (र्नक्शा पेज र्नं.15）

मश
ु ाशशनो नगरपाशलकाको दक्षक्षर् पदट्टको भवनको तेस्रो त्लामा बच्चा तर्ा

•

घरपररवार सहयोग सेन्टर छ ।

बच्चा हुकाषउने बारे मा छलफल(बच्चा हुकाषउने बारे मा िुनसुकै कुरा पनन छलफल गनष
सककन्छ ।)

•

िस्तै: बच्चा वपट्ने, बबशभन्न ककशसमको शोर्र् गने, िान नददने िस्ता कृयाकलाप कुनै पनन आमा बव
ु ाले
गरे को र्ाहा भएमा यो नम्बरमा फोन गनुष होला ।
TEL: 0422-55-9002 TEL: 0120-839-002

एकल अशभभावक(आमा वा बुवा मात्र भएको घर) ・मदहला छलफल(मदहलाको मात्र समस्या छलफल गने ठाउाँ )

•

TEL: 60-1850
* फोन मात्र नभई बच्चा तर्ा घरपररवार सहयोग सेन्टरमा िान पनन

सककन्छ । बच्चा तर्ा

घरपररवार सहयोग सेन्टरको कमषचारीहरु तपाइको घरमा आएर पनन
छलफल गररददनेछन ् ।

<आमा बव
ु ाका िमस्या>
•

सहयोग गररददने कोही छै नन ्・・・के गने होला ?

•

कहााँ गएर छलफल गने होला राम्रो संग र्ाहा छै न ?

•

ररसले बच्चा वपटे के गने होला ?

•

बच्चा त्यनत राम्रो लाग्दै न ।

<आमाको िमस्या>

•

लोग्नेको नराम्रो कुरा कसैले सुननददए हुन््यो！

<पररवारको िमस्या>
•

•

○○फलानो घरको मान्छे सधै ठुलो स्वरमा ररसाई रहेको हुन्छ । पररवारमा दठक त छ?

एररयाका बबसभन्र्न खालको िमस्या िमाधार्न िलफल केन्र (र्नक्शा पेज र्नं.15）

शमदोरीच्यो 2-6-8 मुशाशशनो सी शमदोरीच्यो ननच्योमेदाइ 3 अपाटष मेन्टको पदहलो त्ला शमदोरी कोदोमो िाननाइ
TEL: 0422-55-8510
* शुन्य बर्षबाट १८ बर्ष सम्मको बच्चाको छलफल गररन्छ । पदहलेनै बुककं ग गनुष पनेछ । फोन गनुह
ष ोला ।
छलफल नन:शु्क हुन्छ ।
* बच्चाको शारीररक ववकास संगसंगै आइपने बबशभन्न कुराको बारे मा पनन छलफल गररन्छ ।
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<बोल्र्नको िमस्या>
•

बो्न नसक्ने, कममात्र बो्ने , कुरा प्रष्ट नबो्ने ।

<उसभर्न हहड्र्न िमस्या>
•
•

उशभने र दहड्ने तररका अनौठो छ । (Ｏिुट्टा 、Xिुट्टा)
बच्चाले को्टे फेने, बामे सने, दहड्ने गदै न ।

(को्टे

फेने)

(¥याल काट्ने)
<खार्नको िमस्या>
•

¥याल धेरै काट्ने ।

•

िानेकुरा नचपाउनु, चम्चा राम्रोसंग चलाउन नसक्नु ।

<बच्चाको िमस्या>
•
•
•
•

तुरुन्त ररसाउन,ु अरु बच्चाको बारे मा नसोच्नु ।
चुपचाप नबस्ने सधै चशलरहने ।
धेरै मान्छे को शभडमा डराउनु ।

सार्ीहरुसंग निे्नु, शशक्षकले भनेको कुरा राम्रोसंग नसन्
ु नु, झगडा धेरै गनुष ।
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(बामे सने)

सियाकुस्यो समर्नासमतो 3

तल्ला ③कोदोमो कातेइिीएर्न
िेन्टर

②क्योउइकुसिएर्न िेन्टर
होकेर्न िेन्टर 1 तल्ला
①केर्नकोउका

④चचइकीरयोइकुिोउदार्नसिचु
हाबबत्तो
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ववदे शीहरुको लाचग परामशष डेस्क (मुशासशर्नो िी र मुशासशर्नो िीदे खख बाहहरका ठाउँ )
ववबरर्

नाम

सम्पकष फोन

Education

Musashino-shi Return Home · Foreign Education

TEL:0422-54-8626

(Elementary

Counseling Room

and Junior
High School)
Law /

Musashino International Association（ＭＩＡ）

TEL:0422-56-2922

Psychology
Tokyo English Life Line
Telephone only 9 am - 11 pm

TEL: 03-5774-0992

Tokyo English Life Line

TEL: 03-3498-0231（English）

Visit consultation Paid reservation system 10 am

03-3498-0232（Japanese）

- 6 pm
Medical

ＡＭＤＡInternational Medical Information Center

TEL: 03-5285-8088

Tokyo Metropolitan Medical Facility Information
Service “Sunflower”

TEL: 03-5285-8181

Hospital Introduction, Medical Information
(Special activity) Share = International Health

Japanese・English TEL: 03-5807-7581

Cooperation Citizen's Association

Thai TEL: 03-3791-3630

Telephone only

※Regarding clinics, etc. in areas where foreign languages are communicable, there is the latest
information on the website of Musashino Municipal Medical Association. URL：https://www.musashinomed.or.jp/
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Consultation Contents

Implementation Time

Every consultation such as abusive / delinquent

Monday - Friday (excluding public holidays ·

problem, etc. for children under 18 years old

New Year's holidays)
9 am - 5 pm

Same as above

24 hours 365 days

Currently consulting at the child guidance office

Weekday night (after 5:45 pm)

in Tokyo, for urgent consultation

Saturdays, Sundays, public holidays, and New
Year's Holiday

Consultation about abuse, child raising

Monday - Friday 10 am - 5 pm
Saturday 10 am - 3 pm
(excluding public holidays · New Year's holidays)

Consultation about various problems of single

Every day 9 AM - 4:30 PM

parent family
Consultation on Equal Employment

Monday - Friday (excluding public holidays ·

Opportunities for Men and Women, Child Care

New Year's holidays)

and Nursing Care Leave

9 am - 5 pm
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３.

बच्चा हुर्ााउनर्ो लागि आगथार् सहयोि・चन्दा・औषधीउपचारर्ो लागि सहयोि पररचयबारे
जानर्ारी

～देश तथा नगरपालिकािे बच्चा हु कौन्को िालग सहयोग गदद छ～
Ｑ： बच्चा हुकाषउन धेरै िचष लाग्छ I मुशाशशनो सीले सहयोग गछष ?
Ａ：अाँ 、र्रीर्रीको सहयोग हुन्छ I िस्तै नतरे को पैसा कफताष आउने, सहयोग स्वरूप पैसा पौने

I त्यसको लागग ननवेदन ददनु पछष I ननवेदनको फारमहरु िापाननि भार्ामा

पनन हुन्छ

हुन्छ यदद तपाइले बुझ्नु भएन भने MIAको अनुवादक कमषचारीहरुलाई अनुरोध गनष
सक्नुहुनेछ I िसको वापत २ घण्टाको 5000¥ लाग्छ I पदहलो पटक भने नन:शु्क हुन्छ I

बच्चा जन्मर्नु अनघ र बच्चा जजन्मिके पनि
■ बच्चा िन्मनु अनघसम्म लाग्ने िचष

गभषवती भएपनछ बच्चा िन्मनु बेलासम्म, अस्पताल िााँदा पैसाको आवश्यक पदष छ I बच्चा िजन्मसकेपछी

अस्पतालमा लाग्ने िचष नगरपाशलकाले एकिना बच्चा िन्माउनको लागग 42 万円(420,000¥) नतररददने व्यवस्र्ा
छ I िुन चाही दे शको नागररक स्वास््य बबमामा नछनुष भएको व्यजक्तले मात्र यो सुबबधा शलन

पाउनुहुनेछ I

नागररक स्वास््य बबमा बाहे क अरु बबमामा नछनुष भएका व्यजक्त आफु रहे को बबमा कम्पननसंग सोधपुछ
गनह
ुष ोला I

शोधपछ
ु ：मश
ु ाशशनो सी होकेन सेन्टर TEL：60-1834

■ बच्चा िन्माइसकेपनछ पाइने रकम (बच्चा हुकाषउन आवश्यक पने सहयोग रकम)

मुशाशशनो शसमा बस्नु भएको बसोबास दताष भएको व्यजक्तले बच्चा ननम्न माध्यशमक बबधालय पास नगरुन्िेल सम्म
राहत स्वरूप बच्चाको लागग पैसा पाउने व्यवस्र्ा छ I यदद बच्चाको आमा बव
ु ाको एक बर्षको आम्दानी धेरै छ भने
सहयोग रकम पाइदै न I

शोधपुछ：कोदोमो कतेइ शसएन ् सेन्टर (बच्चा तर्ा पररवार सहयोग शािा) TEL:60-1852

■

बालबाशलका शशक्षा स्वास््य सहयोग

बच्चा बबरामी भएर अस्पताल लााँदा लाग्ने िचष दे श वा मुशाशशनोसीले नतररददन्छ I त्यसको लागग स्वास््य बबमा

भएको हुनुपछष I
शोधपछ
ु ：कोदोमो कतेइ शसएन ् सेन्टर TEL:60-1852
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होइकुयेर्न, नर्नन्खागाइमा राख्दा

ककन्डरगाडेन वा नसषरीमा बच्चा राख्दा तपाइले नतने रकमको एक भाग सरकार वा नगरपाशलकाले तपाईलाइ कफताष गदष छ I
शोधपुछ：कोदोमो इकुसेइका TEL: 60-1854

प्राथसमक बबधालयमा प्रवेश गदाष
■ अध्यन िचष राहत कोर्
नगरपाशलकाले आगर्षक अवस्र्ा कम्िोर भएका बच्चाहरुलाई प्रार्शमक तर्ा ननम्न माध्यशमक बबधालयमा अध्यान गनष
लाग्ने िचष ददने व्यवस्र्ा छ I त्यसै गरर शैक्षक्षक सामग्रीहरु िस्तै नोटबक
ु , पेजन्सल, ित्ु ता, छाता,
टोपी, बबधालयको िान स्कुल बादहरको अनतरक्त कक्रयाकलापमा हुने िचष राहत स्वरूप
नगरपाशलकाले ददने व्यवस्र्ा छ I
शोधपुछ：क्योउइकुशसएनका TEL:60-1900
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अर्नभ
ु वीको कुराहरु （मश
ु ासशर्नोिीमा आवेदर्न हदए）
*「िहयोग स्वरुप रकम पाए」
सहयोग रकम बबशभन्न र्ररका छन ् I िसले पनन पाउने सहयोग र ननजश्चत व्यजक्तले मात्र पाउने सहयोग I त्यसको
लागग ननवेदन ददन आवश्यक छ I समय अबगध शभत्रै फमष भने अर्ाषत ् ननवेदन ददनु पछष I
समय सककएको िण्डमा ननवेदन ददन पाइदै न I त्यसैले मैले बच्चाले पाउने सहयोग अबगध शभत्रै
ननवेदन ददए I
मेरो छोराले पाएको सुबबधाहरु

(आवेदन ददन)ु

① गभषवती छु भन्ने र्ाहा भएको बेलामा I
② बच्चा िजन्मएको बेलामा I

③ बच्चा िनु नयर प्रार्शमक बबधालय िानेबेलामा I
④ प्रार्शमक बबधालय िाने बेलामा I

⑤ िुननयर हाईस्कुल /हाईस्कुल िाने बेलामा I
(अनुदान रकम पउनु)

*「अिक्षम बच्चाहरुको लाचग पनर्न अर्नुदार्न रकम ि」

मैले गचनेको बबदे शीको कुरा हो I त्यो बबदे शीको बच्चा ददमाग सम्बगध होश नभएको अशक्त रहे छ I तर त्यो
ववदे शीलाई अशक्त बच्चाले पाउने छुट्टै िालको सहयोगको बारे मा र्ाहा रहे नछ I अकफसमा संगै काम गने सहयोगीले

शसकाई ददएर त्यो ववदे शीले ननवेदन ददएछ I साजच्चकै अशक्त त्यो बच्चा हो कक होइन डाक्टरले िांच गरे पनछ मात्र
बच्चाको लागग अनतररक्त सहयोग रकम प्राप्ठत गनष सफल भयो I
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４. बच्चाको रे खदे खको लाचग जजम्मा लगाउर्ने बेलामा

होइकुयेर्न, योचचयेर्न, स्कुल क्लबमा बच्चा जजम्मा लागाउर्न िककन्ि I

मुशाशशनो शसमा र्रर र्ररका बच्चा स्याहार केन्रहरु छन ् I कस्ता ठाउाँ हरु छन ् भन्ने
कुरा राम्रोसंग बुझरे ननर्षय गरौ I आफुलाई बच्चा राख्न मन लागेको ठाउमा बच्चाहरुको
संख्या धेरै भएको िण्डमा प्रवेश गनष नपाइने पनन हुन्छ I

नबझ
े ो कुराहरु भएको िण्डमा मश
ु क
ु ाशशनो शसको सोधपछ
ु शािामा सम्पकष गनह
ुष ोस ् I
सोधपुछ िापाननि भार्ामा हुने भएकोले, यदद िापाननि भार्ा बुझ्नुहुन ् भने िापाननि
भार्ा बो्न सक्ने माननससंगै लैिानह
ु ोला I MIAको भार्ा अनुवादकलाई 2 घन्टाको

5000¥ लाग्ने छ I पदहलो पटकको व्यजक्तलाई नन:शु्क हुने छ I
मुशाशशनो शसदट कायाषलय तेस्रो त्ला कोदोमो इकुसेइका TEL:0422-60-1854

होइकुशससेचु

■नननकाहोइकुज्यो(मुशाशशनो सीको होइकुयेन)：कोदोमो इकुसेइका

TEL:0422-60-1854

पेि नं. 23 हे नह
ुष ोला, होउइकुयेनको बारे मा राम्रोसंग लेखिएको छ I

■ननन्कागाइहोइकुज्यो(टोक्यो महानगरपाशलकाकोहोइकुयेन) र अन्य ससाना होइकुयेनहरु पनन छन ् I
पेि नं.24मा हे नह
ुष ोला I

होइकुशससेचु Ｑ＆Ａ

Q1: होइकुएर्न र योउचचएर्नमा के फरक ि?

A: होउइकुएनमा बच्चा राख्नको लागग कारर् दे िाउनु िरुरर पदष छ I आमा बुवा दव
ु ै काम

गने वा बबरामी भएको कारर् तर योउगचएनमा बच्चा 3 बर्ष भए पनछ प्रवेश गनष सक्छ I

Q2: आवेदर्न फमष कहाँबाट पाउर्न िककन्ि?

A: नगरपाशलकाको बच्चा ववकास शािाबाट पाउन सककन्छ I यो िापाननि भार्ामा मात्र उपलब्ध हुन्छ I

Q3: होइकुएर्न जार्नको लाचग 4 महहर्ना अथाषत ् अवप्रलबाट अको माचष िम्म हो भर्ने, बीचबाट अथाषत ् जुर्न महहर्नाबाट
पनर्न जार्न िककन्ि?

A: होउइकुएनको फमष भने, बच्चा राख्न चाहे को मदहनाको एक मदहना अगाडडको 1 गतेबाट फमष भनष सुरु हुन्छ र
िाली भएको अवस्र्ामा प्रवेश गनष सककन्छ I
त्यसको लागग नगरपाशलकाको बालववकास शािामा सोधपुछ गनुह
ष ोस ् I
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Q4: अहहले काम खोजजरहे को िु I बच्चालाई होइकुएर्नमा राख्र्न िककन्ि?

A: बच्चा होउइकुएनमा रािे पनछ 3 मदहना शभत्रमा काम सुरु गरे को हुनुपछष I नगरपाशलकाको सम्बन्धन प्राप्ठत
बाहे कमा ठाउहरुमा फरक हुने भएकोले शसधै होउइकुएनमा सम्पकष गनुष राम्रो होला I

Q5: प्रवेश गर्नष शल्
ु क लाग्ि? होइकुएर्नलाई कनत नतर्नुष पिष ?

A: मुशाशशनो सीको सम्बन्धन प्राप्ठत होइकुएन र सकाइ होइकुएनमा प्रवेश शु्क लाग्दै न I प्राय सबै होइकुएनमा

लाग्ने शु्क उस्तै हुन्छ I तर व्यजक्त अनुसार फरक हुन्छ I अववभावकको कमाइमा भर पदष छ, बाबु आमाले नतने
बावर्षक कर अनुसार नतनष पने फरक हुन्छ I होइकुएनमा 2 तर्ा 3 बच्चाहरु राख्दा शु्क पनन सस्तो हुन्छ I

योउगचयेन Ｑ＆Ａ
मुशाशशनो सीमा 3 दे खि 5 बर्ष सम्मको बच्चाहरुको लागग योउचीएन छ तर मुशाशशनो

सीले संचालन गरे को होइनन ् I यसबारे मा अरु िानकारी चादहएमा योउचीएनमा सोध्नुहोला
I

Q1: प्रवेश प्रणाली तथा फमष भर्ने तररकाबारे सिकाईहदर्नह
ु ोि ् I
A:

आवेदन फमष बोकेर योउचीएन आउनुहोस I फमष शलएर आएकै बेलामा अन्तरवाताष भएर

पास फेल र्ाहा हुने योउचीएन पनन छ भने, ननतिा अको ददन ददने योउचीएन पनन
छन ् I सबैको आपनै ननयम अनुसार फरक छ I पास फेल र्ाहा भएर योउगचएनमा
प्रवेश पक्का भएपनछ मात्र एक हप्ठताको बबचमा शु्क नतनप
ुष ने छ I

Q2: योउचीएर्न जार्नको लाचग 4 महहर्ना अथाषत ् अवप्रलबाट अको माचष िम्म हो भर्ने, बीचबाट अथाषत ् जुर्न
महहर्नाबाट पनर्न जार्न िककन्ि?

A: योउगचएन अनुसार फरक हुन्छ I त्यसको लागग योउचीएनमा फोन गरे र सोध्नुहोस ् I

Q3: योउचीएर्नको एक महहर्नाको कनत शल्
ु क लाग्ि?

A: योउचीएन अनुसार शु्क फरक फरक हुन्छ तर एक मदहनाको लगभग 20 दे खि 30 हिार िनत लाग्छ I
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Q4: योउचीएर्नको शुल्कमा िहुसलएत रकम पनर्न पाइन्ि?

A: छ, मुशाशशनो नगरपाशलकाले शु्कमा राहत पनन ददएको छ I बच्चा िुन योउगचएनमा गए
पनन राहत रकम पाइन्छ I िुन मदहना अर्ाषत ् 6 मदहनाको सुरुमा योउचीएनबाट शलन सककन्छ
I फमष भरे र हुलाकबाट पठाए पनन हुन्छ वा आफै शलने गए पनन हुन्छ तर बेलुका चाही बन्द
हुन्छ I
Q5: योउचीएर्न प्रवेश गर्नुष अगाडी 2 दे खख 3 बर्षको बच्चाहरुले भाग सलर्न पाउर्ने कुर्नै कायषक्रम ि?

A: छ, योउचीएन प्रवेश अगाडी आमाबुवा र बच्चाको लागग बबशेर् ददन छ I अवश्य भाग शलनुहोस ् I त्यसको लागग
मुशाशशनोसी को िानकारी अर्ाषत ् होमपेि हे नुषहोस ् I
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認可保育所一覧表(सम्बन्धन प्राप्ठत होइकुयेन)
Name

Address

Phone Number

Capacity（number）

Higashi Daycare

Kichijoji Higashicho 3-28-3

21-2495

75

Minami Daycare

Kichijoji Minamicho 3-6-15

48-1501

96

Machi no Daycare Kichijoji

Kichijoji Honcho 3-27-13

38-8260

60

Kitamachi Daycare

Kichijoji Kitamachi 1-23-17

21-6681

128

Kichijoji Daycare

Kichijoji Kitamachi 5-11-51

51-5206

102

Seika Daycare 1

Nakacho 2-31-8

54-3854

72

Musashino Sekijyuji Daycare

Nakacho 3-25-7

52-3298

178

Arinco Daycare

Nishikubo 1-11-10

54-1356

66

Seika Daycare 2

Nishikubo 2-15-3

38-7352

96

Nishikubo Daycare

Nishikubo 2-18-6

51-5307

110

Fujinomi Daycare

Midoricho 3-4-3

55-2525

103

Nichii Kids Musashino Yahata

Yahatacho 1-2-25

60-2015

80

Senkawa Daycare

Yahatacho 1-4-13

51-8478

96

Kids Garden Musashino

Sekimae 3-4-11

38-6825

96

Sekimae

Abitashion Musashino 1F

38-6867

Musashisakai Kosumo Daycare

Sakai 1-20-5

55-8686

99

Sakai Daycare

Sakai 4-11-3

53-1783

102

Kyonan Daycare 2

Kyonancho 2-20-17

32-8167

83

Global Kids Musashisakai

Kyonancho 4-2-19

51-2242

62

Kyonan Daycare

Kyonancho 5-1-1

32-2443

102

Sakurazutsumi Daycare

Sakurazutsumi 2-1-27

52-4671

96

53-2312

61（107）

Daycare

Sakai Kodomoen
（Nintei Certified Daycare

Sakai 4-11-6

Center ）
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に ん か が いほ い く じ ょ

いちれい

認可外保育所の一例 (प्राइभेट होइकुयेन)
Name

Capacity

Address

Tel

Age

Musashino Puchi

40

Kyonancho 2-11-22 Daiichi Hisho

33-4400

0～5

Kureishu

Bldg. 2F

Kazenoko Daycare

60

Sakai 1-16-34 Greenheim 1,2F

55-9872

0～5

Sumire Daycare （Type

29

Kichijoji Higashicho 2-6-2

20-6640

0～2

40

Nakacho 3-6-1

50-2125

0～5

Kappanoie Daycare

30

Kichijoji Honcho 2-17-4

23-5960

0～5

Mammina Musashino

30

Nakamachi 2-5-22 Face Mitaka 1,2F

53-6860

0～5

Poppins Nursery School

30

Kichijoji Minamicho 1-6-3 Kichijoji

70-2171

0～5

Ｂ）
Poppins Nursery School
Musashino

Kichijoji

Musashisakai Sumire

Tokyu ＲＥＩHotel 2F
30

Sakai 1-17-16 Grace Flat Sakai 1F

38-9292

0～5

40

Nakacho 1-12-10 Musashino

60-2180

0～5

Daycare
Poppins Nursery School
Musashino Towers

Towers Sky Gate Tower Towers Mall
5F

Global Kids Cotonior Kichijoji

39

Kichijoji Minamicho 5-15-10

21-3355

0～5

40

Kichijoji Honcho 2-10-5 Sankei Bldg.

27-1457

0～3

Daycare
Nissei Kichijoji Daycare
Hibiki

2F

Nakacho Sumire Daycare

60

Nakacho 2-5-5 Croft Cottage 1F

38-6220

0～5

Poppins Nursery School

40

Sakai 1-2-22 Brilliant Palace 1F

38-6731

0～5
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Kichijoji Honcho 4-10-9 Twin Leaves 1F

28-5570

0～5

Musashisakai

Pinocchio Yojisha
Kichijoji Daycare
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चीइगर् र्ोदोमोर्ान・आसोबे
12 वटा मुशाशशनो सीको प्रार्शमक बबधालयमा कक्षा कोठा, स्कुलको िे्ने ग्राउण्ड, लाइब्रेरी िु्ला हुन्छ I बबहान
सबेरै दे खि स्कुल सककएपनछ र शननवार आइतवार बच्चाहरु आफु िश
ु ी िे्न सक्छन त्यसको लागग िेल शािामा
अर्ाषत ् युवा िेल शािामा सोधपुछ गनह
ुष ोस ् I

「आसोबे」 वा 「जिदोउसेइस्यौनेनका」TEL:：60-1853

चीइकककोदोमोकार्न・गाकुदोउ कल्ब
स्कुल सककए पनछ घर फकषदा पनन घरमा कोही नहुने, आमा बुवाको काम दढलो सम्म हुने प्रार्शमक बबधालयको बबधागर्षहरु
स्कुलमा नै भएको गाकुदोउ क्लबमा गएर होमवोकष गरे र, पढे र समय बबताउन सक्छन I मुशाशशनो सीको 12 ठाउमा
प्रार्शमक बबधालय अनुसार गाकुदो क्लब छ र ३ ठाउमा प्राइभेट बबधार्ी क्लब छ I
■सीररचुगाकुदोउ (मुशाशशनो सीको बबधार्ी क्ब)

＜बबधार्ी क्लबमा सामेलको लागग＞मश
ु ाशशनो सीमा बस्ने प्रार्शमक बबधालयको बबधार्ी िो पदहलो बर्ष दे खि तेसो बर्ष
सम्मको हुनु पदष छ I
＜बबधार्ी क्लबमा सामेल हुन ् लाग्ने शु्क＞1 िनाको 1 मदहनाको 8,000 円（2 िनाभएमा दोस्रो बच्चा दे खि 6,000 円
लाग्छ）

＜क्बमा प्रवेश गनष＞ वर्षको शुरुदे खि प्रवेश गनष चाहने बबधार्ीको लागग नोभेम्बर दे खि प्रवेश फारम बबतरर् हुन्छ र
नोभेम्बर भन्दा पछाडी िदहले पनन फारम भनष सककन्छ I बबधार्ी धेरै भएको िण्डमा प्रवेश गनष
सककदै न,

पिषनु पने हुन्छ I प्रवेश फारम भने हरे क बर्ष भनुष पने हुन्छ I

जिदोउसेइस्योउनेनका TEL:：60-1853
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List of Kindergartens in Musashino city（12 Kindergartens（Private）・1 Nintei Certified Daycare Center）
Childcare

Time to come and time to go home

Kindergarten Name
Time to come

Kashinomi
Kichijoji Higashicho 4-7-2
Tel 22-0788

9:00-9:25

Musashino Soai
Kichijoji Minamicho 2-31-4
Tel 43-5260

9:00-9:15

Sumire
Kichijoji Honcho 2-32-10
Tel 22-2701

9:00-9:15

Musashino Chuo
Kichijoji Kitamachi 4-5-13
Tel 52-1136

9:00

Musashino Chuo 2
Kichijoji Kitamachi 4-4-34
Tel 52-1136

9:00

Keyaki
Nishikubo 1-49-4
Tel 52-2186

8:30-9:00
＊30 minutes late
in winter

Seisen
Nishikubo 3-13-5
Tel 53-3374

Miyama
Midoricho 1-6-22
Tel 51-6029

Musashino Higashi 1
Sekimae 3-29-8
Tel 51-3640

Musashino Higashi 2
Sekimae 3-37-10
Tel 53-4367

Eiko no Sono
Sakai 1-11-6
Tel 54-1200

Shotoku
Kyonancho 2-11-8
Tel 31-3839

8:45-9:20

8:30-9:00
＊30 minutes late
in winter
1st,3rd,5th Saturday
morning childcare
8:30 9:30
There is 1 hour
time lag depending
on the area

8:30 9:30
There is 1 hour
time lag depending
on the area

8:30-9:00

8:45-9:25

Nintei Certified Daycare Center
Sakai Kodomoen（２years
childcare）
9:00
Sakai 4-11-6 Tel 53-2312
For residents of the city

Time to go home

14:00
(Wed.12：00)

14:00
(Wed.11：30)

Lunch
Number of
times/Week

School lunch 2
Lunch box 2

14:00
(Wed.11：30)

Lunch box 4
Emergency lunch
order available
(Mon.・Thu.)

14:00
(Wed.11：30)

Lunch box 4
Emergency lunch
order available
(Mon.・Thu.)

13:30
(Winter 14：00)
1st,3rd,5th Saturday
morning childcare
13:30
(Wed.11：00)
14:00
(Wed.12：00)

13:30
(Wed.11：00)
14:00
(Wed.12：00)

13:30
(Wed.11：20)

14:00
(Wed. 13：30)

－

○

－

Childcare fee
（Annual amount）
Finish time
Fee

～18:00
*October~M
arch is
17:00
～18:00

Lunch box 4
Lunch box 4
Mon. ・ Thu. can
choose school
lunch

14:00
(Wed.13：00)

Kinder
garten
Unifor
m

－

14:00
(Wed.11：30)

14:00
(Wed.11：30)

Kinder
garten
Bus

School lunch 2
Lunch box 2

School lunch 3
（Selectivity 2
times）Lunch
box 2
Lunch box 4
Sandwich order
available

－

－

－

－

－

－

○

○No
unifor
m for
Babies
－

－

○

○

○

○

～17:00

～17:00

～17:00

～17:00
*（Except
Wednesday）

～17:30

～17:30

～17:00

School lunch 4

○

○

～17:00

School lunch 4

○
School lunch 4

School lunch 4
Lunch box 1

14:00

○

○
（Used
only
for the
cerem
ony）
○

During long term holiday
Period

\200 per hour
snack \100

summer/15 days
winter/4 days

\1,000 per day
(~17:00）
\1,500 per day
(~18:00)
\15,000 per month

summer/23 days
winter/3 days
spring/6 days

\500 per hour

－

8:30-12:30

Fee

\500 per day

10:00~14:00
8:30-18:00

\1,000 per day
\110,000

8:00~18:00

\1,500 per day

\500 per hour
\18,000 per month
(Monthly use policy)

summer/16 days
winter/4 days
spring/5 days

summer/9:0017:00
winter,spring/8:0017:00

\2,400 per day

\500 per hour
\18,000 per month
(Monthly use policy)

summer/16 days
winter/4 days
spring/5 days

summer/9:0017:00
winter,spring/8:0017:00

\2,400 per day

\200 per hour
\500 per day

summer/15 days
winter/4~5 days

summer/9:0014:00
winter,spring/9:3014:00

\300 per hour
\10,000 per month

summer/16 days
winter/6 days
spring/9 days

\150 per 30 minutes
(snack \100)
\15,000 per month

summer/10 days
winter/3 days
spring/4 days

\1,000 per day
Wed.\1,200 per day
＋\300 lunch fee
\15,000 per month

\1,000 per day
Wed.\1,200 per day
＋\300 lunch fee
\15,000 per month

\1,500 per day
\18,000 per month

～17:30

\500 per day

School lunch 5
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\300,000

\25,000
(Teaching materials cost・Air
conditioning fee・Selection fee)

\2,500 per day
8:30-12:30

～18:30

～17:00

Time

summer/16 days

\600 per day

－

Parents burden expenses
＊We do not include the cost of school uniforms, school lunch, kindergarten bus, etc.
Teaching materials costs, etc.
(Annual amount) As a general
Payment at entry
Child care fee
rule, personal supplies and
* Entrance fee and
（Annual amount）
excursions,etc. are not included
facility fee
（There are exceptions by the
kindergarten）
3 years old/\36000
3 years childcare
3 years old/\331,200
4 years old/\37200
/\120,000
4-5 years
(Teaching materials cost・
2 years childcare
old/\312,000
Personal supplies fee・Air
/\110,000
conditioning fee)

Saturdays,
Sundays and
holidays
Weekdays
except year end
and new year
Saturdays,
Sundays and
holidays
Weekdays
except year end
and new year
Saturdays,
Sundays and
holidays
Weekdays
except year end
and new year
Family priority
working in July

Every day
except
Saturdays,
Sundays and
holidays during
summer・spring

\1,000 per day
(+\100 early
childcare from
8:00)

3 years childcare
/\240,000
2 years childcare
/\160,000

\115,000

\115,000
2-3 years childcare
/\100,000
1 year childcare
/\80,000

\500 per half a
8:15-17:30

day
\1,000 per day

\30,000

\300 per hour
8:00-17:00

\2,000 per day
(snack \100)

\95,000

\372,000

\38,000
(Teaching materials cost・Air
conditioning fee・Selection fee)

3 years old/\330,000
4-5 years
old/\318,000

\24,000
(Teaching materials cost・Air
conditioning fee・Parents fee)

3 years old/\330,000
4-5 years
old/\318,000

\24,000
(Teaching materials cost・Air
conditioning fee・Parents fee)

\306,000

\28,000
(Teaching materials cost・Air
conditioning fee・Facility
maintenance cost)

The amount set by the
city according to the
income of the
household
\0~\308,400

－

3 years old/\274,800
4-5 years old
/\266,400

\21,800
(Teaching materials cost・Air
conditioning fee・Selection fee)

\324,000
Lunch Fee
\5,000/per month

\38,300
(Teaching materials cost・Air
conditioning fee・Supporter fee)

\324,000
Lunch Fee
\5,000/per month

\38,300
(Teaching materials cost・Air
conditioning fee・Supporter fee)

\360,000

\21,000
(Teaching materials cost・Air
conditioning fee・Interview fee)

\1,700 per day
＋\300 lunch fee
8:00-17:00

\15,000

per

\145,000

month
\1,700 per day
＋\300 lunch fee
8:00-17:00

\15,000

per

\145,000

month
\1,500 per day
【July・August】
7:30-18:30

\20,000 per

\150,000

month

8:00-17:30

8:30~ 17:00

\1,000 per day

\800 per day

\270,000

\414,000

－

The amount set by the
city according to the
income of the
household
\0~\308,100

\36,500
(Teaching materials cost・Health
and sanitation expenses・Air
conditioning fee)

－

अर्नभ
ु वीको कुरा (सियाकुस्योमा परामशषको लाचग गए)
*「होइकुयेर्नमा राखे」

बच्चा २ वर्ष भएपनछ काम गरौकी भनेर बच्चा जिम्मा शलइददने होइकुयेन िोिे I िापानको होइकुयेन (बच्चा

स्याहार केन्र)को बारे मा र्ाहा नभएकोले पदहला नगरपाशलका गएर धेरै कुराहरु सोधपुछ गरे I बच्चा स्याहार केन्रको कुराहरु र
त्यसको फारम िु्ने शमती र फाराम भने तररकाको बारे मा त्याहाको कमषचारीले राम्रो संग बुझाइददनु भयो मलाई एकदम
सजिलो भयो I

अको सेमेस्टरको शसगाचु अर्ाषत ् अवप्रलमा होइकुयेनमा प्रवेश गने बच्चाको फारमहरु भने शमती 11
गाचुबाट भएकोले त्यो समयमा भ्याउने गरर फारमहरु भदै बच्चा स्याहार केन्र अबलोकन गनष गए I
शस गाचु अर्ाषत ्अवप्रलबाट बच्चा राख्न पाएकोले ढुक्क भएर काम गनष पाए I

बच्चा स्याहार केन्र अर्ाषत होइकुयेनमा बच्चा राख्नको लागग सेप्ठटे म्बर वा अक्टोबर बाट ववशभन्न कक्रयाकलाप गने मेरा सार्ीहरु
पनन गर्ए I

*「होइकुयेर्न र योउचीयेर्न」

िापानको होइकुयेन आमा बाबु काम गने या आमा बाबु कुनै िालको बबरामी भएको कारर्ले बच्चा स्याहार गनष नसक्ने आमा
बाबक
ु ो बच्चा मात्र राख्न पाइने ठाउाँ होइकुयेन हो I त्यहा बच्चा राख्नको लागग कारर् चादहन्छ I

प्रवेशको लागग फाराम भने तररका, अवप्रलबाट सबै बच्चा संगै राख्ने र बबचमा आफ्नो मात्र बच्चा राख्ने
बेलाको ननयम फरक छ I बच्चा राख्ने समय (मदहना आफैले सोचेर मात्र तयारी गनप
ुष छष ) अको बर्षको

अवप्रल अर्ाषत ् ४ गाचुबाट सबै बच्चाहरुसंग प्रवेश गनषको लागग फाराम ववतरर् र भने नोबेम्बर बाट सुरु
हुन्छ I आफ्नो बच्चाले प्रवेश पाउछ कक पाउदै न, कुन होइकुयेन आफुलाई मन पछष , नगरपाशलकाको
सोधपछ
ु शािा तर्ा होइकुयेनमा सोधपछ
ु गदै गरौ I

धेरै अशभभावकहरुले आफ्नो बच्चा होइकुयेनमा राख्न िोिेका हुन्छन I त्यसैले आफुले चाहे को होइकुयेनमा बच्चा राख्न
पाइन्छ भन्ने कुनै ग्यारे न्टी हुदै न I

नतन बर्ष भन्दा मागर्को बच्चा योउचीयेनले लामो समयसम्म राखिददने गछष I िसलाई येनच्यो होइकु पनन भननन्छ I नतन बर्ष
भन्दा मागर्को िुनसुकै बच्चा पनन योउगचयेनमा राख्न सककन्छ I होइकुयेन भन्दा प्रवेश गनष सजिलो र शु्क पनन कम लाग्छ
कुनै कुनै बेला शसट संख्या भन्दा बढी भएमा प्रवेश नपाइने पनन हुन्छ, त्यसैले २ दे खि ३ वोटा सम्मको योउचीयेनको बारे मा सोचौ
र बुझौ I

*「होउइकु परामशष」

सोधपछ
ु तर्ा परामशषको लागग मस
ु ाशसनो शसदट कायाषलयमा ववशेर्ज्ञ कमषचारीहरु हुनह
ु ु न्छ I
बच्चा कहााँ राख्ने कसरर राख्ने भन्ने समस्या परे को बेलामा बबशेसज्ञ कमषचारीहरुबाट सहयोग
स्लाह सुझाबहरु शलनुहोस ् I स्लाह सुझाब िापानी भार्ामा मात्र हुने भएकोले तपाइले िापानी

भार्ा राम्रो संग बो्न र बुझ्न सक्नु हुन्न भने MIA को भार्ा अनुवादकले तपाइलाई सहयोग गररददनुहुन्छ त्यसको लागग पैसा
लाग्छ I िुन तपाईले नतनुष पछष I
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５.

बच्चा जजम्मा लगाउदाको बेला

िोटो िमयको लाचग रे खदे ख िेवा

「बादहर िाने काम पयो, बच्चा संगै लैिान नशम्ने भयो」
「आफु बबरामी परे र बच्चा हे नष नसक्ने भइयो, अशल आराम गनष मन लाग्यो…」
यस्तो बेलामा छोटो समयको लागग बच्चा राख्न पनन सककन्छ I

इचचजीहोइकु・इचचजीआजुकारी
बच्चा होइकुयेनमा दताष नभएमा बच्चालाई जिम्मा लगाउन सककदै न I होइकुयेन फारममा नाम ठे गाना लेिेर लाग्ने शु्क
नतरे मा दताष सककन्छ I

•

होइकुयेन

इगचिीहोइकु(छोटो समयको लागग बच्चा हे ररददने) होइकुयेनहरु:

शमनामी होइकुयेन, ननशसकुबो होइकुयेन(दताष गनष पैसा लाग्दै न), शसकादाइनन होइकुयेन, साकुरा िुचुमी होइकुयेन,
क्योनान होइकुयेन, दाइनी होइकुयेन, ककतामाची होइकुयेन I
सेवा शु्क

～2 घण्टा

1,000 円

2 घण्टा～4 घण्टा

2,000 円

4 घण्टा～6 घण्टा

3,000 円

6 घण्टा～8 घण्टा

4,000 円

िाना िचष

300 円

सोधपुछ: होइकुयेन पेि नं 23 हे नह
ुष ोला I
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②इजुसमर्नो हहरोबा：

मुशाशशनो सीमा बस्नुहुने 6 मदहना दे खि प्रार्शमक बबधालयको 6 कक्षामा सम्म पढ्ने बच्चाहरु
जिम्मा लगाउन सककन्छ I
सेवा वापत लाग्ने शु्क

सदस्य बन्ने वा शभजिटर(केदह समयको लागग मात्र राख्ने) छनोट गनष पाइन्छ I
सदस्य बनेको िण्डमा शभजिटरको भन्दा शु्क कम लाग्दछ I

सदस्य श्
ु क
2000 円

सदस्य दताष शु्क

बच्चा राख्न लाग्ने शु्क
8:30～17:30सम्म

400 円／30 शमनेटको

शुन्य बर्षको लागग र्प 100 円／30 शमनेटको

बबहान सबेरै・रानतको समयमा 500 円／30शमनेटको
राख्न

शुन्य बर्षको लागग र्प 100 円／30 शमनेटको

7: 00～8:30
17:30～22: 00
सोधपुछ：सुकु सुकु इिुमी TEL: 77-0213

ठे गाना：ककगचिोिी होनच्यो 3-27-17

अपरझट बच्चा राख्र्ने होइकुयेर्न
आमा बुवा मरे को िण्डमा, आमा बुवा कहााँ छ भन्ने र्ाहा नभएको िण्डमा, कुनै ककशसमको रोगले आमा बुवा बबरामी भएको
िण्डमा, भुइचालो वा आगलागीले घरमा बच्चा राख्न नसक्ने भएको िण्डमा होइकुयेनमा बच्चा जिम्मा लगाउन सककन्छ I
यस्तो बेलामा कोदोमो इकुसेइकामा सम्पकष गनह
ुष ोला I
सोधपुछ：कोदोमो इकुसेइका

TEL: 60-1854
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बबरामी बच्चा・बच्चा बबरामी पनि राख्र्ने होइकुयेर्न
बच्चा बबरामी भएर होइकुयेन वा स्कुल िान नसक्ने र आमा बुवा कामले गदाष घरमा बसेर बच्चा

स्याहार गनष नसक्ने बेलामा, बच्चालाई बबशेर् होइकुयेनमा राख्न सककन्छ I िसको लागग

मश
ु ाशशनो सीमा बसेको हुनप
ु ने र 6 मदहना दे खि 3 बर्ष सम्मको बच्चा मात्र राख्न सककन्छ
I
होइकुयेनको सेवा शलने तररका：

दताष गनप
ुष ने छ I दताष नगररकन बच्चा राख्ने पाइने छै न I
■ ब्योगोिी होइकुशसचु 「रापोरु」

ठे गाना：ननशसकुबो 2-1-10 होनच्यु बबरु दोस्रो त्ला TEL: 56-0910
■ ह्योिी・ब्योगोिी होइकुशसचु「पगु चआनि」
ु

ठे गाना：क्योनानच्यो 4-2-27（आनिु ककशलननक हे इसेचु）TEL: 50-9774

त्यि बाहे क अरु िंस्थाहरु
होइकुयेनसम्म लैिाने ्याउने, बच्चाको स्याहार र घरको काम अन्य बबशभन्न सहयोग गररददने
सस्र्ा पनन छ I त्यसको ववस्तत
ष ोला I
ृ िानकारीको लागग सम्बजन्धत सस्र्ामा सम्पकष गनुह
■ दहमावारी मा मा（NPO होउजिन होइकु साबबसु）
ठे गाना：क्योनानच्यो 2-10-24

TEL:: 32-3322

■ दोन्गरु र （NPO होउजिन वाकािु）
ठे गाना：नाकाच्यो 3-11-13

TEL::53-3940

■ तोकोतोको （NPO होउजिन कोसोदाते ओउएन स्पेस）
ठे गाना：याहाताच्यो 3-8-5

TEL: 50-8505
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अर्नभ
ु वीको कुरा（केदह समयको लागग मात्र बच्चा रािे）
*「ＮＰＯ होजजर्नको बच्चा िहयोगलाई अर्नरु ोध गरे 」

बच्चा 2 बर्ष भएपनछ बच्चालाई आतोपी सेइदहफुएन भन्ने एक ककशसमको गचलाउने रोग लाग्यो I

राती पनन छाला गचलाएर बच्चा सुत्न नसक्ने भयो I बच्चालाई सुत्न गारो भएकोले, म पनन
ननदाउन सजक्दनगर्ए I मेरो र श्रीमान दब
ु ैिनाको घर टाढा भएकोले घरको मान्छे ले सहयोग
गनष पनन सकेका गर्एनन ् I हरे क ददन सत्ु न नपाएकोले ननन्रा पग्ु दै न गर्यो I र बच्चा

गचलाउने रोगको कारर्ले मलाई एकदमै गचटगचट हुने, ररस उ्ने भयो I बच्चालाई अस्पताल
लाग्दा त्यहाको डाक्टरसंग छलफल गरे र बच्चा स्याहार तर्ा सहयोग केन्र NPO
होजिनको बारे मा बताइददनु भयो I सुरुमा नगचनेको मान्छे लाई बच्चा जिम्मा लगाउदा

गचन्ता लागेको गर्यो I तर सहयोगको लागग आउनु भएको व्यजक्त एकदम असल र राम्रो
हुनभ
ु एकोले त्यदह ददनबाट मेरो छोरा उहाको नजिक हुनर्ा्यो र उहा पनन बच्चा
स्याहारको राम्रो अनुभबी भएको हुनाले ढुक्क भएर जिम्मा लगाए I उहासंग बादहर गएर

फकषने बेलामा छोरा एकदम िुशी भएर आउने ग्यो I पदहलो चोटी आमा बनेको मेरो लागग असाध्यै गाह्रो भयो तर
पनन ढुक्क भएर बस्ने समय पाएकोले मेरो लागग एकदम राहत शम्यो I

*「ब्योजीहोइकु・ब्योगोजीहोइकुलाइ अर्नरु ोध गरे 」

सधै होइकुयेनमा बच्चा जिम्मा लगाएको गर्ए तर बच्चा बबरामी भएर होइकुयेन कदहले कदहाँ
बबदा शलनु पने भएको गर्यो I ज्वरो चाही कम भएपनन अझै होइकुयेन पठाउन गचन्ता
गर्यो I त्यस्तो बेलामा नसष भएको ब्योगोिीहोइकु(बच्चा बबरामी भए पनछ राख्ने

होइकुयेन)मा बच्चा जिम्मा लगाएर ढुक्क भएर काममा िान सके I त्यस्तो िालको

होइकुमा दताष गरर रािेको िण्डमा बच्चा बबरामी परे को अवस्र्ामा एकदम ढुक्क हुन
सककन्छ I
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