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जापानमा ब� ेिवदेशीह�लाई िवषयअनुसार गिरएको अनुभवबारे 
सोिधएको अ�वा�ता� लेख रािखएको छ।

उपयोगी जानकारीह� <��>

�ेक ��मा उ�ेिखत श�सँग 
स�ि�त उपयोगी श�ह�लाई सूचीमा 
हने� सिक�छ।

उपयोगी श�ह�

िवषय अनुसारको िभिडयो रािखएको छ।

िभिडयो

िभिडयो अनुसारको संवाद देखाइनेछ। जापानी भाषा, रोमन अ�र, 
िवदेशी भाषाबाट सबटाइटल रो� सिक�छ।

सबटाइटल 

अ�यनको िवषय अ�ग�त जािनरा�दा रा�ो �ने जानकारीह�को 
िभिडयो हने� स�ु��छ।

उपयोगी जानकारीह� <िभिडयो>

�योग गन� तिरका

जीवनका गितिविधह�लाई 
पुनःअिभनय गरेको िभिडयो लगायत 
वा¡को बनौटको £ा¤ा गरेको 
िभिडयो ज¥ा ¦£��§ारा सिजलै 
बªु स�े िश�ण साम¬ीह� धरैे छन।्

िभिडयोमा आधािरत

जापानमा ब� ेिवदेशीले अनुभव गन¯ 
दैिनक जीवनमा योग �ने जापानी 
भाषाको पढाईमा केि²त गिरएको छ।

दैिनक जीवनको गितिविधमा केि�त

बुँ दा 1

बुँ दा 2

बुँ दा 3

थ�ैु भाषामा िमलाइएको

िविभ³ भाषा र रोमन अ�रमा 
उपल´ छ।
जापानी भाषा, अं¬ेजी भाषा, िचिनया ँभाषा
(सरल अ�र / पर¶रागत अ�र), ·ेिनश 
भाषा, पोचु�िगज भाषा, िभयतनािमज भाषा, 
इ¹ोनेिसयाली भाषा, िफिलपीनो भाषा, नेपाली 
भाषा, खमेर(क�ोिडयन) भाषा, कोिरयन 
भाषा, थाई भाषा, ½ा¾ार भाषा, मंगोिलयन 
भाषा, य¿ेुनी भाषा, Àसी भाषा।

ि�� 

यो वा�ाशं स�झौ।ँ

यो श� स�झौ।ँ

िभिडयोमा �ने सब ैसंवादलाई लेिखएको सूचीमा हने� सिक�छ।

िभिडयोमा भएको महÁपूण� श� र �सको अथ� 
िस� सिक�छ।

िभिडयोमा भएको महÁपूण� वा¡ाशंलाई तोकेरै 
रो� अिन िस� सिक�छ।

�ेक ��मा �ने िवषय र लÂ देखाइनेछ।

आफूलाई िमÄने लेबलमा िस�को लािग
लेबल अनुसार छुÅाइएको छ।

िवषय र ल�

भाषाको छनौट

लेबल छनौट

यो पृÇमा िस� स�े मु¤ श�ह� 
देखाइनेछ।

म¢ु श� 

जापानी भाषाको िवशेषता लगायत 
ि¿या पिरवत�न ज¥ा जापानी 
भाषा िस�ु अिघ जािनरा�दा 
रा�ो �ने जानकारीह� पिन थु ै
रािखएको छ।

जापानी भाषाको आधारभतू 
¤ान पिन उ¥ेिखत

जापानी भाषामा अ�रको िकिसम 
धरैे भएकोले गाÉो महसुस गन¯ मा�छे 
पिन थु ै�न सÊछन।्
यहा ँदैिनक जीवनमा आउने पढ्ने र
लेËेको सूÌ अिन लेखपढ गन� 
अÍठेरो नलाÏे तिरका बताइनेछ।

ले¨े र पढने् कुरा िस को लािग पिन िमलाइएको छ।

बुँ दा 4

बुँ दा 5

जापानी भाषा िस�ु अिघ आÐनो
जापानी भाषाको �मता कुन लेबलमा
पछ�  भ³ ेकुरा पÑा गन� सिक�छ।

आ«नो लेबल 
प¬ा गन® सिक°छ।

बुँ दा 6



साइटका मु� बुँ दाह� िभिडयो�ारा
बझुाइएको छ। (िविभ� भाषामा उपल� छ।)

िव�ापन िभिडयो
अ�यनलाई अगािड बढाउने तिरका र 
साइटको जानकारी िव�तृ �पमा 
रािखएको छ। (जापानी भाषामा मा�)

�योग गन� तिरकाको गाइड बुक

�नुािहरोबाट िस�े तिरका �ा�ा गरेको िभिडयो 
हो। (िविभ� भाषामा उपल� छ।)

तिरका िसकाउने गाइड 
िभिडयो हेरेर “�ुनािहरो”बाट िस�े तिरका 
थाहा पाउने

य�ो ��बाट िस� सिक�छ।

सु�मै स�झौ ँ!
जापानी भाषाको उपयोगी

वा�ाशं

लेबल 1

लेबल 2

लेबल 3

▼ बािस�ा दता� गन�को लािग 
 कदम चा�नुहोस्।

▼ ...को औषधी हो।

▼ तपा�ले मगाउने कुरा 
 प�ा भयो िक?

▼¢ासेज साँघुरो भएको पसल िभ¥

ए, धरैेजसो अव�ामा औषधी खाएपिछ मलाई िन�ा ला�छ, 
यो औषधी चािह ँक�ो छ?
Anoo, watashi, kusuri o nomu to, nemuku naru koto ga
ooin desu kedo, kono kusuri wa doo desu ka.

उम्, यहा ँपिन लेिखएको त छ, 
अिलकित सिजलै िन�ा ला� स�छ।
Soo desu ne. Koko ni mo kaite arimasu kedo,
chotto nemuku nari yasui desu yo.

¡सोभए कृपया जउुिमन तोउरोकु गन£को लािग कदम चा¤नुहोस।्
Dewa, juumin-tooroku no tetsuzuki o onegaishimasu.

जउुिमन... तोउरोकु... भनेको के हो?
“Juumin…tooroku”…tte, nan desu ka.

तपा¥ले मगाउने कुरा प¦ा भयो िक?
Gochuumon wa okimari desu ka.

हजरु, यो िदनुहोस।्
Hai, kore, onegaishimasu.

ठीक छ?
Daijoobu desu ka.

ध¨वाद छ।
Arigatoogozaimasu.
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