
”प्रकोप रोकथाम दिवस " ववशेष कार्यक्रम 

ससन्ज्रु्कु प्रकोप रोकथाम कार्यक्रम, २०१६ 

 

२०११ साल को भुकम्प आएको ५ बषय बबत्र्ो । साथ ैकुमामोतोमा पनि ठुलो भुकम्प गर्ो। 
जापाि प्राकृनतक प्रकोप बढी हुिे िेश हो। 
टोक्र्ोमा पनि भुकम्प आउिे सम्भाविा छ । 
र्स वषय िेखि सशन्ज्र्कुुमा, वर्स्क, बालबासलका, वविेशीहरू सबैले रमाइलो गिै प्रकोप रोकथाम गिय ससक्िे कार्यक्रम 

सुरु गररिे भएको छ । 
अङे्रजी भाषा अथवा सजजलो जापानिज भाषामा सेसमिार  गररिे छ । साथ ैस्वर्ंसेवकले भाषा बझु्ि मद्दत ्गिे ब्र्वस्था 

छ।   
ससन्ज्र्कुु प्रकोप रोकथाम कार्यक्रम, २०१६ मा भाग सलएर प्रकोप रोक्थाम र निवारण गिे तररका जान्जिु होस।् 
 

समर्  स्थाि 

2016/9/4   १० बजे िेखि ५ बजे सम्म 

प्रवेश निसुल्क । उक्त दिि ससद्दै कार्यक्रममा सहभागी हुि सककिे । 
तोर्ामा पाकय  
सशन्ज्र्कुु स्पोटयस सेन्जतर   
ओकुबो ३-५-१ , सशन्ज्र्कुु , टोक्र्ो   

   पािी परेमा कार्यक्रमको समर्मा पररवतयि हुि सक्छ । 
 

वविेशीहरूको लागग कार्यक्रम  
प्रकोप रोकथाम प्रसशक्षण 

समर् १०:३० िेखि ४ बजे सम्म 

स्थाि : तोर्ामा पाकय  र्ाकुिोउ दहरोबा 
भाषा : जापानिज भाषा तथा अन्जर् भाषा  (अङे्रजी, चाइनिज , कोररर्ि)    
भुकम्पको हल्लाईको अिुभव , आग्लागी भएको बेला बच्िे तररका , आगो निभाउिे तररका इत्र्ािी जापानिज भाषा िबुझे 
पनि आफुले अिभुव गरेर ससक्िे कार्यक्रमहरु गररिे छ ।        
 

 “प्रकोपबाट मेरो पररवार बचाउिको लागग कार्यशाला” 
समर् : १ बजे िेखि ३ बजे सम्म 

स्थाि : सशन्ज्र्कुु स्पोटयस सेन्जटर िोस्रो तल्लाको सािो कोठा 
भाषा : अङे्रजी 
प्राकृनतक प्रकोपबाट बााँच्िको लागग थाहा पाउिु पिे कुराहरु ( घरको बारेमा, पािी तथा िािेकुरा, आश्रर् स्थलको 
जािकारी ,चोटपतक लागेमा उपचार गिे तररका इत्र्ािी ) कार्यशालामा ससकाइिे छ ।      
अङे्रजी भाषामा सन्जचालि गररिे छ । 
 

 



 

बबिेशीहरुको लागग प्रकोप रोक्थाम कक्षा ( ठुलो भुकम्प आउि सक्िे हुिाले तर्ारी गरौं । ) 
समर् : ४:३० िेखि ५:३० 

स्थाि : सशन्ज्र्कुु स्पोटयस सेन्जटर िोस्रो तल्लाको सािो कोठा 
भाषा : सजजलो जापानिज भाषा        
ठुलो भुकम्प आउाँिा बााँच्ि कस्तो तर्ारी गिुय पछय ? 
सबै ववस्ततृ रुपमा ससकाइिे छ ।   
 

त्र्स बाहेक पनि बच्चाहरुको लागग प्रकोप रोकथाम प्रसशक्षण कियरको पनि ब्र्वस्था छ ।    
प्रिशयिी पनि गररिे छ । साथै बबिेशी भाषाको प्रकोप रोकथाम सम्बन्जधी पम््लेत राखिएको कियर ्पनि हुिेछ । 
उक्त दिि चाइनिज, अङे्रजी र कोररर्ि भाषाका स्वर्ंसेवकहरु हुिे छि । 
तपाईंलाई भाषाको समस्र्ा छ भिे सुचिा बबभागमा आउिुस।् अन्जर् भाषाको ब्र्वस्था गररएको छैि । 
कृपर्ा र्ाि गिुयहोस।् 
 

सोध्पुछ 

ससन्ज्र्कुु प्रकोप रोकथाम कार्यक्रम २०१६, आर्ोजक ससमती   
सशन्ज्र्कुु कु  सकंट व्र्वस्थापि प्रभाग, क्षेत्रीर् ववपत्ती रोकथाम बबभाग 
०३-५२७३-३८७४ 

 (कार्ायलर्)  Peace Boat प्रकोप राहत स्वर्ंसेवी केन्जर 
०३-३३६३-७९६७   

    फोि गिे बेलामा जापानिज भाषामा मात्र जािकारी प्रिाि गररिेछ । 


