
कृपया हामीसँग कुनै पनन समय परामर्श गनुशहोस ्
रिसेप्शन : सोमबाि ~ शुक्रबाि 

समय:  9 ： 00 ～ 17 ： 00 

 

नन: शुल्क पिामशश / गोपनीयता  

समर्पशत फोन नम्बि： 090 - 4517 - 5820 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

दक्षिण जापान िाष्ट्रिय सामाष्ट्जक कल्याण परिषद 

फोन नम्बि： 0967 - 42 – 1501 

समर्पशत फोन नम्बि： 090 - 4517 – 5820 

के तपाई एक्लै 
चिन्ततत हुनुहुतछ? 

उधािो, बेिोजगािी, िोग, सम्बन्ध, एक्लोपन, भर्िरयको बािे आदद  
र्िभभन्न समस्याका कािण आफ्नो जीिनमा समस्या पिेकाहरू चिष्ट्न्तत 
नभई हामीसँग पिामशश गनुशहोस ् 
सँगै सोि र्ििाि गिेि, समाधानको लाचग सहायता गनेछौ।  
कृपया हामीलाई सम्पकश  गनश नदहिककिाउनुहोस।् 

पिामशश स्िागत 
फािमको QR कोड 

सम्पकश  / ठेगानाको 
QR कोड 

लाइनको  
QR कोड 

हामी लाइन / भेट-घाट विनाको (ररमोट) परामर्शहरू पनन स्िीकार गछौं। 

मलाई कसैले आिश्यक 
ठातदैन 

आफै खराब छु 

आय भतदा ऋण धेरै 
भई घरको बजेट 
व्यिस्थापन गनश 
समस्या भइरहेको छ 

आम्दानी अन्स्थर 
छ र भविष्य 
अननन्श्ित छ 

एक्लै बाँच्न गाह्रो 
भइरहेको छ 

काम धेरै ददन 
दटक्दैन 

म जाचगर खोज्दै छु, 

तर मलाई के गने 
थाहा छैन। 



 

 

यस्तो कुराले के तपाई समस्यामा 
हुनुहुतछ?गोप्यतादैननक जीिनयापनको खिश 
 

गोप्यता 
 

 

 

 

जीविका खिश 
● ऋण व्यिस्थापन गनश िाहतछु 

● कर िा उपयोचगता र्ुल्क भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ 

● घरायसी बजेटको व्यिस्थापन गनश नसकेर जीिनयापनमा 
समस्या भइरहेको छ। 

● पेतसनबाट मात्र ैजीिनयापन िलाउन सककतन कक भतने 
कुराहरूले चिन्ततत छु आदद इत्यादद 

 

 

को योजना कसिी ठीक गने बािे सल्लाह,  
आफ्न ैघिायसी बजेट व्यिस्थापन गनश, हामी 
परिष्ट्स्थनत अनुसाि सहयोग योजना बनाउन ेि 
ऋणको मध्यस्थता गनेछौं।

कामको बारेमा 
● जाचगर पाउन सककन 

● काम जारी गनश गाह्रो भई आम्दानी न्स्थर छैन 

● म काम सुरु गनश िाहतछु, तर म काम गनश सन्क्दन कक भनेर 
चिन्ततत छु

 
हामी तपाईंलाई िोजगािीको लाचग सहयोग गनेछौं। 
समाजसँग सम्बन्धलाई भलएि चिष्ट्न्तत छु, अरु 
मान्छेहरूसँग सामाष्ट्जक आदानप्रदान िाम्रोसँग छैन 
आदद तत्कालै काम गनश सक्न े अिस्था आददका 
बािेमा चिष्ट्न्तत व्यष्ट्क्तहरू, हामीले िोजगािीको लाचग 
प्रभशिण ि अनुभिका अिसिहरू प्रदान गछौं।

 

बच्िाहरु / पररिारको बारेमा 
● बालबाललकाको लर्क्षण र्ुल्क र अध्ययनको बारेमा चिन्ततत छु  
● घरबाट बादहर नननन्स्कन ेपररिारको सदस्य हुनुहुतछ आदद

 

हामी बालबाभलका ि युिाहरूको भर्िरयलाई समथशन 
गछौं। 
बालबाभलकाको भसकाइलाई सहयोग गने ि बस्न ेठाउँ 
भसजशना गने, उच्ि भशिामा जान, भशिा छोड्ने 
िोकथाम आदद बािे, बच्िाहरु, युिाहरु, ि 
अभभभािकहरुको लागी आिश्यक सहयोग प्रदान 
गदशछौं। 

 

 

 

 

 

आिासको बारेमा 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"कोही पनन पनछ नछोड्ने समाज ननमाशण गन"े लक्ष्यको साथ  

तपाईंको िररपरर समस्यामा पनुश भएका व्यन्क्त अथिा चिन्ततत व्यन्क्तहरु 
हुनुहुतछ भन ेदेखख हामीसँग परामर्श गनुशहोस।्  गोप्यताको सुरक्षा हुनेछ। 

● कम्पनीले कामबाट ननकाल्नेको कारणले बस्न े
ठाउँको छैन  

● घरभाडा नतनश नसकेको कारणले, घरबाट ननस्कनु 
पने अिस्था आदद 

काम नभएको आदद कािणले बस्ने घि नभएका 
व्यष्ट्क्त िा घिबाट ननष्ट्स्कन पने  अिस्था आउनसक्ने 
व्यष्ट्क्तहरूका लाचग 

हामी तपाईंलाई आिास ि अस्थायी आिास सुिक्षित 
गनश समथशन गछौं। 


