ववदे शीका लागी

ﾈﾊﾟｰﾙ 語 नेपाली

MIA

जपानीज ् कोर्स
बिहिवार कोर्स(बच्चाहरुको िे खिे ख र्बु बर्ा छ।)
मेई 7- जुलाई 9 (बिहििार)
बच्चािरुको र्ीट क्षमता: 5

व्यवस्था छ ।

★नर्र्सङ स्टाफहरुको साथमा बच्चा छोडन ् सक्निु ु नेछ ।(सो िापत
￥600 लाग्नेछ)

िक्र
ु वार कोर्स(बच्चाहरुको िे खिे ख र्ुबबर्ा छ।)
मेई 8- जुलाई 10 (शुक्रिार)
बच्चािरुको र्ीट क्षमता: 10

★िच्चाको उमेर: ६ मदहना िे खी ६ बर्स र्म्मको ।
कृपया छछटो सम्पककगनि
ुक ोला । आवेिन ननर्ासरित र्ीट क्षमता
पिु ा हुनार्ाथ बन्ि गरिनेछ ।

िननवार कोर्स(बच्चाहरुको िे खिे ख र्बु बर्ाछै न)
मेई 9- जुलाई 11 (िननबाि)

★बिहिवार र शक्र
ु वार कोर्समा नर्र्सङ स्टाफहरुले बच्चाहरु हे रिदिने

नर्र्सङ रूमको लागी छछटो भनाकगररहिनिुन ् अनरु ोध गिकछौ ।
तपाईिरुको िच्चाको सरु क्षाको लागी यो आवश्यक छ । यिी कोसक
सरु
ु िुने अछिलो हिनमा भनाकिुनभ
ु एको अवस्थामा आवश्यक नर्र्सङ
स्टाफहरुको व्यवस्था निुन पछन सक्नेछ, तसथक तपाईिरुको छछटो
भनाकको सियोगको अपेक्षा गिक छौ ।

■िच्चा बिना कोसकमा समेलिुन चािनुिुनेले छछटो भनाक गररहिनिुन अनुरोध गिक छौ
★ भाषाको स्तर अनस
ु ार सानो सानो समि
ु मा भनाक
व्यवस्था गनक र समयमा कोसक सरु
ु गनक सियोग

■सुरुवाती स्तरको भाषाको लागी एक्ला एक्लै

।
गनेछौ । तपाईिरुले छछटो भनाक गररहिएको खण्डमा िामीलाई स्टाफिरु
पग्ु नेछ । सियोगको अपेक्षा राख्िछौ ।
कायकक्रम पछन छ ।
★ र्बै कोर्समा 10 र्ेिन िहने छ ।

★ ति ननस्चचत ननयम अनर्
ु ाि उपलब्र् हुनेछ ।
यसको लागी भनाक िुने समयमा जानकारी गराऊनि
ु ोला ।

■शूल्क फफताक

★यिी कोर्सका लागी र्हभागी र्ंख्या कम भएको खण्िमा
कोर्स स्थगन गरिने छ ।
★कोसक स्थगन भएको खण्डमा MIAले कक्षा संचालन
िुनअ
ु गावै जानकारी गराउने छ ।

★ र्ीट क्षमता: 20 प्रत्येक कोसक
★ शल्
ू क: ￥6000 yen
★ स्थान: MIA ममहटङ रूम
★ समय:

10:00-12:00

ननवेदन तथा र्ोधपछ
ु : मर्
ु ाशिनो इन्टरनेिनल एर्ोशिएिन (MIA)
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