
आयोजना गिरने क्षेतर्

 

 

हेरचाह कतार ्(केयर िगभर) को काम गनेर्, िसक्ने िवदेशीहरूको लािग

 आदानपर्दान पर्िशक्षण कायर्कर्म ।

राष्टर्व्यापी ८ 
स्थानहरूमा 
आयोजना गिरनेछ। 

             िन: शुल्क पर्वेश
आदानपर्दान पर्िशक्षण कायर्कर्म ।

हेरचाह कतार ्(केयर िगभर ) को  काम गिररहेका िवदेशीहरूका लािग देशभरी 
आठ स्थानहरूमा आदानपर्दान पर्िशक्षण कायर्कर्म गनेर्छौ।
आदानपर्दान कायर्कर्ममा, कामको कुरा, जीवनयापनको कुरा र जापानी भाषाको 
अध्ययनको बारेमा सल्लाह गनर् सक्नुहुनेछ ।
साथै खाना खाने समयमा पिन जानकारीहरूको आदान पर्दान गनर् सक्नुहुनेछ।
आदानपर्दान कायर्कर्ममा भाग िलने सबै िवदेशीहरूलाई केयर िगभरको काम 
आत्मिवश्वासका साथ गनर् सकोस् भनी समथर्न गनेर्छौ।

  लिक्षत 
सहभागीहरू

・नुिसर्ंग होम या अन्य कायारल्यहरूमा कायर्रत िवदेशीहरू (िनवासको िस्थित जस्तोसुकै भए पिन हुने )
・केयर िगभर पर्िशक्षण स्कूलमा अध्ययनरत या अध्ययन गनेर् सोचमा रहेका अन्तरार्िष्टर्य 
िवद्याथीर्हरू।
・मािथ उल्लिेखत िवदेशी कामदारहरू मातर् नभई, निसर्ंग होम, कायारल्य या केयर िगभर पर्िशक्षण 
स्वीकिृत िवचार गिररहेकाहरु पिन सहभागी हुन सक्नेछन्।

स्थान / िमित          समय: १:०० बजे  (पर्वेश समय १२:३० ) – १८ : ०० बजे (सबै स्थानहरु साझा हुनेछ)

आयोजना गिरने िमित आयोजना गिरने 
शहर

क्षमता

तोहोकु क्षेतर्       २०१९ साल ११ िमहना -
२२ गते (शुकर्)　 ५०

होक्काइडो क्षेतर्      ११ िमहना -२९ गते
(शुकर्)

सेन्दाइ 

स्थान  

TKP सेन्दाइ कन्फर्ेन्स  सेनटर 

साप्पोरो TKP गाडेरन् सीटी  साप्पोरो एकी माए   ५०
क्युउस्यु क्षेतर्      १२ िमहना १३ गते

 (शुकर्)
फुकुओका TKP हाकाटा एकी माए सीटी सेंटर १००

चीगोकु-िशकोकू क्षेत्र २०२०साल २मिहना १४
गते (शुकर्)

ओकायामा TKPगाडेरन् टी ओकायामा १००
च्युबु क्षेतर् २ मिहना २१ गते

 (शुकर्) नागोया १००
किनिक क्षेत्र २ मिहना २८ गते (शुकर्) ओसाका

TKPगाडेरन् सीटी PREMIUM नागोया िसन्खानसेन गुिच 

TKPिसन्साइबासी एकी माए कन्फर्ेन्स सेनटर २००

कान्टो क्षेतर् (१)  ३ िमहना ३ गते (मंगल)  टोक्यो (१)     TKPटोक्यो एकी ओतेमाचीकन्फर्ेन्स सेनटर २००

कान्टो क्षेतर् (२)   ३ िमहना ७ गते (िशन) टोक्यो (२)       TKP गाडनेर् सीटी िशबुया २००           

आवेदन या िबस्तृत िववरणहरूको लािग कृपया कोकुसाई कोउसेइ िजग्योउ दान (अन्तरार्िष्टर्य कल्याण एजेन्सी ) को वेबसाइट हेनुर्होला।



हेरचाहकतार ्(केयर िगभर) को काम गनेर् र िसक्ने िवदेशीहरूको लािग आदानपर्दान पर्िशक्षण कायर्कर्म ।

कायर्कर्म सेिमनार

आदानपर्दान र परामशर् कायर्कर्म

जापानमा गनेर् काम, केयर िगभरको काम र जापानी भाषा को बारेमा कुरा गनेर्छौ।

 जापानमा केयर िगभर काम गनेर् िवदेशीहरूका लािग आधारभूत शर्म ज्ञान

 मानिसक सन्तुलन िठक नभएका ज्येष्ठ नागिरकहरू सँग रामर्री कुराकानी गनर् को लािग 
पागलपन लाई बुझी सो व्यिक्त लाई पिन बुझ्नुहोस् ।

 जापानी कमर्चारीहरू सहज सँग कुराकानी गनर् को लािग
भोिल देिख कुराकानी गदार ्पर्योगमा आउने शब्दहरू जस्तै जापानी भाषा मा कसरी 
अनुरोधहरू गिरन्छ, िसक्नु होस।

सहभागीहरूसँग कुराकानी गिर खेलहरू खेल्न सिकनेछ र एकै क्षेतर्मा बस्ने सहभागीहरूसँग 
कुराकानीहरु गनर् सक्नुहुन्छ।पेय पदाथर् र खानाको पिन व्यवस्था गिरएको हुनाले सबै
 सहभागीहरूसँग रमाईलो गरौं।साथै, जापानी भाषा को अध्ययन, केयर िगभर, जीवनयापनका 
समस्याहरुको बारेमा सरसल्लाह गनर् सक्नुहुनेछ ।

आदानपर्दान कायर्कर्म
・स्थानीय अन्तरार्िष्टर्य आदानपर्दान केन्दर्हरूको पिरचय
・आदानपर्दान कायर्शाला संचालन   
・नाश्ता खाँदा पिन सूचना को आदानपर्दान गनर् सिकनेछ।

जापानी िवज्ञहरु द्वारा परामशर्

・जापानी भाषाको अध्ययनका लािग तपाईले अध्ययन िविध र समस्याहरूको बारेमा सल्लाह िलन सक्नुहुनेछ 

हेरचाहकतार ्(केयर िगभर) को काम या दिैनक जीवनका समस्याहरू को बारेमा परामशर ्
(पूवर्-दतार ्आवश्यक)

・केयर िगभरको काम या जीवनयापनमा समस्या भएका व्यिक्तहरुले परामशर् िलन सक्छन्। 
・कृपया दतार ्को समयमा आवेदन गनुर्होला ।

आवेदन िविध 
(दतार ्पर्णाली)

कृपया होमपेज मा जानुहोस र सहभािगताका लािग दतार ्गनुर्होस्।

・क्षमता पुगेपिछ दतार ्बन्द गिरनेछ । कृपया िछटै आवेदन िदनुहोस्।
・यिद तपाईं कुनै निसर्ंग होम, सुपिरवेक्षण संगठन, जापानी भाषा स्कूल, वा पर्िशक्षण सुिवधा केन्दर्को िसक्षक 
हुनुहुन्छ र िबदेशी िबद्याथीर्हरु संग भाग िलन चाहनु हुन्छ भने कृपया दतार ्गनेर् बेला आफ्नो पिन आवेदन गनुर्होला।

【व्यिक्तगत जानकारीको हैंडिलंग】
सिचवालय (अन्तरार्िष्टर्य निसर्ङ केयर सहायता िवभाग) ले दतारम्ा पर्दान गिरएको व्यिक्तगत जानकारी पर्शासनको लािग आवश्यक हदसम्म मातर् पर्योग गिरने छ, जस्तै सहभािगता 
आवेदन व्यवस्थापन र सहभािगता व्यवस्थापन।

सम्पकर ्जानकारी

कोउइिक िसदान् होउिजन् कोकुसाई कोउसेइ िजग्योउ दान गाइकोकु िजन काइगो िजन्जाई िसएन बु  सम्पकर ्व्यिक्त : आसामा・ फ्वाम・ु िरस
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	名称未設定



