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東京都多言語相談ナビ
Tokyo Multilingual Consultation Navi

टो�कयो महानगरपा�लका चुनागारी फाउ�ेसनले, टो�कयो महानगरपा�लकामा बसोबास गन� �वदे शी नाग�रकको ला�ग, दै �नक जीवनका

समस्याह� र थाहा पाउन चाहेको कुराह�बारे परामशर् गन� काउन्टरको �ापना गरेको छ। फोनद्वारा परामशर् �दइनेछ। �नःशुल्क परामशर्
�दइन्छ।

यस्तो बेला �योग गनुर्होस्!

प�रवार र बालबा�लकाको
बारेमा
न�जकैको जापानी भाषा
क्लासको बारेमा
जापानको दै �नक जीवन
र �शास�नक ���याको
बारेमा

０３-６２５８-１２２７
सम्पकर् समय

सोमबारदे �ख शु�बार 10:00 AM–4:00 PM

(श�नबार, आइतबार, सावर्ज�नक �बदा र वषर्को अन्त्य र सु�को अव�ध बाहेक)

*फोन शुल्क लाग्नेछ।

*परामशर् �ववरणअनुसार परामशर्को ला�ग उपयु� काउन्टरको जानकारी �दइनेछ।

*सावर्ज�नक सं�ानह� आ�दको अनुरोधमा दोभासेको ला�ग अनुरोध गनर् स�कन्छ। दोभासे शुल्क लाग्दै न।
*परामशर् र दोभासे �बैको �योग समय अ�धकतम 1 घण्टासम्म �नेछ।

यहाँबाट फाउ�ेसन HP मा जानुहोस्
三井ビル

新宿センタービル

都庁前駅

みずほ銀行

京王プラザ
ホテル

新宿 NS ビル

モノリス

KDDIビル

甲州街道

新宿駅

Shinjuku NS Building,
8F, 2-4-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo

新宿郵便局

�व�भ� भाषाह�मा �नःशुल्क कानुनी परामशर्
टो�कयो महानगरपा�लका चुनागारी फाउ�ेसनले टो�कयो महानगरपा�लकामा बसोबास गन� �वदे शी नाग�रकह�को ला�ग
व�कलद्वारा कानुनी परामशर् सञ्चालन ग�ररहेको छ। फाउ�ेसनमा आएर वा Zoom मा परामशर् �लन स�कन्छ। परामशर्को
ला�ग अ��म �पमा नाम लेखाउनुपन�छ। परामशर् र दोभासेको शुल्क लाग्दै न। प�रवारको कुरा, पैसाको कुरा, बसोबास
योग्यताको कुरा आ�दको बारेमा संकोच नमानीकन परामशर् गनुर्होस्।

यस्तो बेला �योग गनुर्होस्!

म कानुनी परामशर् �ल�दा रा�ो �न्छ �क
�ँदैन भनेर अलम�लरहेको छु

म कानुनी परामशर् �लन चाहन्छु तर म
दोभासे प�न चाहन्छु

परामशर्सम्मका चरणह�

1

परामशर्को �म�त र समय तथा परामशर्
�व�धको ला�ग फोन गरेर नाम लेखाउनुहोस्।

2

*नाम लेखाउँदा, परामशर्को ला�ग आवश्यक ���गत
जानकारी र कुन भाषाको दोभासे चाहनु�न्छ भनेर
सो�धनेछ।

परामशर्को �दन, तो�कएको परामशर्
�व�धमा परामशर् �दइन्छ।
*परामशर्को ला�ग कागजात आ�द आवश्यक भएमा
तयारी गनुर्�न अनुरोध गदर् छ�।

０３-６２５８-１２２７
सम्पकर् समय

सोमबारदे �ख शु�बार 10:00 AM–4:00 PM

(श�नबार, आइतबार, सावर्ज�नक �बदा र वषर्को अन्त्य र सु�को अव�ध बाहेक)

दायरामा पन� ���ह�

1. प�हलो पटक यो कानुनी परामशर् �योग गन� ���

2. टो�कयो महानगरपा�लकामा �नवासी दतार् भएको ���

*परामशर् �ववरणअनुसार कानुनी परामशर्को �व�ा गनर् नस�कने अव�ाह� प�न �न सक्छन्।
*परामशर् तथा दोभासेको कुल समय, अ�धकतम 1 घण्टासम्म �नेछ।

*Zoom परामशर् गनर् चाहने ���ले Zoom ए�प्लकेसन डाउनलोड गनुर्�न अनुरोध गदर् छ�।

