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प्रयोग गनेर् तिरका
बुँ द ा

1

भाषाको छनौट

थुप्रै भाषामा िमलाइएको

लेबल छनौट

14 वटा भाषा र रोमन अक्षरमा
िमलाइएको छ।

आफू लाई िमल्ने लेबलमा िसक्नको लािग
लेबल अनुसार छु ट्याइएको छ।

जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, िचिनयाँ भाषा
(सरल अक्षर), स्पेिनश भाषा, पोचुर्िगज भाषा,
िभयतनािमज भाषा, इन्डोनेिसयाली भाषा,
िफिलपीनो भाषा, नेपाली भाषा, खमेर
(कम्बोिडयन) भाषा, कोिरयन भाषा, थाई
भाषा, म्यान्मार भाषा, मं गोिलयन भाषा।

बुँ द ा

2

िवषय र लक्ष्य
प्रत्येक दृश्यमा हुने िवषय र लक्ष्य देखाइनेछ।

दैिनक जीवनको गितिविधमा के िन्द्रत

जापानमा बस्ने िवदेशीले अनुभव गनेर्
दैिनक जीवनमा प्रयोग हुने जापानी
भाषाको पढाईमा के िन्द्रत गिरएको छ।

बुँ द ा

3

मुख्य शब्द
यो पृष्ठमा िसक्न सक्ने मुख्य शब्दहरू
देखाइनेछ।

बुँ द ा

4

जापानी भाषाको आधारभूत
ज्ञान पिन उल्लेिखत

जापानी भाषाको िवशेषता लगायत
िक्रया पिरवतर्न जस्ता जापानी
भाषा िसक्नु अिघ जािनराख्दा
राम्रो हुने जानकारीहरू पिन थुप्रै
रािखएको छ।

बुँ द ा

5

लेख्ने र पढ्ने कु रा िसक्नको लािग पिन िमलाइएको छ।

जापानी भाषामा अक्षरको िकिसम
धेरै भएकोले गाह्रो महसुस गनेर् मान्छे
पिन थुप्रै हुन सक्छन्।
यहाँ दैिनक जीवनमा आउने पढ्ने र
लेख्नेको सूत्र अिन लेखपढ गनर्
अप्ठे रो नलाग्ने तिरका बताइनेछ।

िभिडयो
िवषय अनुसारको िभिडयो रािखएको छ।

िभिडयोमा आधािरत

जीवनका गितिविधहरूलाई
पुनःअिभनय गरेको िभिडयो लगायत
वाक्यको बनौटको व्याख्या गरेको
िभिडयो जस्ता श्रव्यदृश्यद्वारा सिजलै
बुझ्न सक्ने िशक्षण सामग्रीहरू धेरै
छन्।

सबटाइटल
िभिडयो अनुसारको सं वाद देखाइनेछ। जापानी भाषा,
रोमन अक्षर, िवदेशी भाषाबाट सबटाइटल रोज्न
सिकन्छ।

िस्क्रप्ट
िभिडयोमा हुने सबै सं वादलाई लेिखएको सूचीमा हेनर् सिकन्छ।

यो वाक्यांश सम्झौ।ँ
िभिडयोमा भएको महत्त्वपूणर् वाक्यांशलाई तोके रै
रोज्न अिन िसक्न सिकन्छ।
यो शब्द सम्झौ।ँ
िभिडयोमा भएको महत्त्वपूणर् शब्द र त्यसको अथर्
िसक्न सिकन्छ।

उपयोगी शब्दहरू
प्रत्येक दृश्यमा उल्लेिखत शब्दसँ ग
सम्बिन्धत उपयोगी शब्दहरूलाई
सूचीमा हेनर् सिकन्छ।

उपयोगी जानकारीहरू
िभिडयोमा देखाइने दृश्यसँ ग सम्बिन्धत जािनराख्दा राम्रो
हुने जानकारीहरू हािसल गनर् सिकन्छ।

बुँ द ा

6

आफ्नो लेबल
पक्का गनर् सिकन्छ।

जापानी भाषा िसक्नु अिघ आफ्नो
जापानी भाषाको क्षमता कु न लेबलमा
पछर् भन्ने कु रा पक्का गनर् सिकन्छ।

यस्तो दृश्यबाट िसक्न सिकन्छ।
▼प्यासे ज साँघुरो भएको पसल िभत्र

ठीक छ?

Daijoobu desu ka.

सुरुमै सम्झौ ँ !
जापानी भाषाको उपयोगी
वाक्यांश

धन्यवाद छ।

Arigatoogozaimasu.
▼ तपाईंले मगाउने कु रा

पक्का भयो िक?

तपाईंले मगाउने कु रा पक्का भयो िक?

Gochuumon wa okimari desu ka.

हजुर, यो िदनुहोस्।

ले ब ल 1

Hai, kore, onegaishimasu.
▼ बािसन्दा दतार् गनर् को लािग

कदम चाल्नुहोस्।

त्यसोभए कृ पया जुउिमन तोउरोकु गनर्को लािग कदम चाल्नुहोस्।

Dewa, juumin-tooroku no tetsuzuki o onegaishimasu.

जुउिमन... तोउरोकु ... भनेको के हो?

ले ब ल 2

“Juumin…tooroku”…tte, nan desu ka.

ए, धेरैजसो अवस्थामा औषधी खाएपिछ मलाई िनन्द्रा लाग्छ,
यो औषधी चािहँ कस्तो छ?

▼ ...को औषधी हो।

Anoo, watashi, kusuri o nomu to, nemuku naru koto ga
ooin desu kedo, kono kusuri wa doo desu ka.

उम्, यहाँ पिन लेिखएको त छ,
अिलकित सिजलै िनन्द्रा लाग्न सक्छ।

ले ब ल 3

Soo desu ne. Koko ni mo kaite arimasu kedo,
chotto nemuku nari yasui desu yo.

थुप्रै प्रचार साधन

िवज्ञापन िभिडयो

पुिस्तका

प्रयोग गनेर् तिरकाको गाइड बुक

साइटका मुख्य बुँदाहरू िभिडयोद्वारा
बुझाइएको छ। (14 वटा भाषामा उपलब्ध)

साइटका िवशेषताहरू भएको
पुिस्तका हो। (14 वटा भाषामा उपलब्ध)

अध्ययनलाई अगािड बढाउने तिरका र
साइटको जानकारी िवस्तृत रूपमा
रािखएको छ। (जापानी भाषामा मात्र)

सम्पकर् ठे गाना

सं स्कृ ित िवभाग स्वदेशी भाषा शाखा

©Japanese Language Division, Agency for Cultural Affairs

फोन ：०३-५२५३-४१११ [प्रितिनिध]

mail ：chiikinihongo@mext.go.jp
20220３ ネパール語

