
सा�ैँ �योग गरेकाह�को िट�णी

आफै जापानी भाषा िस�े ल� राखेकाह
को लािग अ�यन साम�ीको 
पमा मा� नभई
जापानी भाषाको क�ामा िसकाउने साम�ीको 
पमा पिन �योग गन� सिकछ।
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सं�ृित िवभाग �देशी भाषा शाखा

यसरी �योग गन
 सिक�छ

नाकानोतो अ�रराि��य संगती सं�ा [इिसकावा ि�फे�र]
लोहार PHAN THI HUYNH LIEN जी िभयतनािमज

�ोगो अ�रराि��य संगती सं�ा 
जापानी भाषा िश�ाको विर¢ �िश�क ENDO Chisa जी

इमारी सहर जनताको जीवन िवभाग सहर �गित शाखा [सागा ि�फे�र]
Zhang Jie जी　चीन

वेब साइट यताबाट
PC SP लाई िम¦ने

जापानमा ब§े िवदेशी�ित 
दैिनक जीवनको लािग जापानी भाषा िस¨ स¨े जापानी भाषाको अ©यन साइट

Bun-chan

“िनवासीको �पमा ब§े िवदेशी”को लािग जापानी भाषाको अ©यन साइट

जोिडने र िव¯ार °ने 
जापानी भाषाको जीवन

मलाई मन पन� चािह ँ“अ�तालमा जाऔ।ँ” भ� ेिवषय हो। जापानी भाषा 
नआएकोले िबरामी भए पिन सहेर ब� े�ि� पिन �नु�छ। �सैले दैिनक 
जीवनमा �ने िवषयव�हु
बारे िस� स�े यो साइट एकदम रा¢ो छ ज�ो 
ला£छ। सबटाइटल रािखएकोले रा¢ोसँग सु� नसकेको श¦ प§ा गन� स�े कुरा 
पिन रा¢ो प� हो िन।

यो साइटमा जापानको जीवनशैलीमा बानी बसा¨न चािहने कुराकानीह
 
सिजलोसँग िस� सिकछ। आªनो लेबल अनुसार आव«क पन� “¬ानीय 
जापानी भाषा” िसकेर अबबाट जापानको जीवनमा रमाऔ।ँ

य� ैिश�ण साम�ीको �ती�ामा िथएँ। निजकै क�ा नभएकाह
ले आफै 
पढ्न स�े यो साइट एकदमै आक³षत छ। थ�ु ैिभिडयो, िवदेशी भाषाको 

सबटाइटल, वा¶को बनौटको �ा¸ा ज�ा कुराह
 क�ा गितिविधमा 
पिन उपयोगी भएकोले अव« �योग गन� चाहछु।
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१० वटा भाषा र रोमन अ�रमा 
िमलाइएको छ।
जापानी भाषा, अं�ेजी भाषा, िचिनया ँभाषा (सरल 
अ�र), �ेिनश भाषा, पोचु�िगज भाषा, िभयतनािमज 
भाषा, इ�ोनेिसयाली भाषा, िफिलपीनो भाषा, नेपाली 
भाषा, खमेर भाषा।

बुँ दा 

१ थ�ैु भाषामा िमलाइएको

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

िभिडयोमा भएको मह�पूण� श� र �सको अथ� िस� 
सिक�छ।

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

ि�
 

यो वा�ाशं स�झौ।ँ

िभिडयोमा देखाइने ¢£सँग स¤ि¦त जािनरा§दा रा¨ो 
�ने जानकारीह© हािसल गन� सिक�छ।

उपयोगी जानकारीह�यो श� स�झौ।ँ

ª�ेक ¢£मा उ¬ेिखत श�सँग 
स¤ि¦त उपयोगी श�ह©लाई 
सूचीमा हने� सिक�छ।

उपयोगी श�ह�

य�ो ��मा िस� सिक�छ।

▼ दैिनक �योग गन� सामान िकनेर हेरौ।ँ

�योग गन� तिरका

ª�ेक ¢£मा �ने िवषय र ल® देखाइनेछ।

िवषय र ल�

भाषाको छनौट

यो पृ°मा िस� स�े मु± श�ह© देखाइनेछ।

म�ु श� 

िवषय अनुसारको िभिडयो रािखएको छ।

िभिडयो

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

सबटाइटल जापानमा ब² ेिवदेशीले अनुभव गन³ 
दैिनक जीवनमा ªयोग �ने जापानी 
भाषाको पढाईमा केि¶त गिरएको छ।

बुँ दा

२ दैिनक जीवनको गितिविधमा केि�त

जीवनका गितिविधह©लाई 
पुनःअिभनय गरेको िभिडयो 
लगायत वा�को बनौटको »ा±ा 
गरेको िभिडयो ज¼ा ½»¢£¾ारा 
सिजलै बÀु स�े िश�ण साम�ीह© 
धरैे छन।्

बुँ दा

३ िभिडयोमा आधािरत

जापानी भाषाको िवशेषता लगायत िÂया 
पिरवत�न ज¼ा जापानी भाषा िस�ु अिघ 
जािनरा§दा रा¨ो �ने जानकारीह© पिन 
थªु ैरािखएको छ।

बुँ दा

४ जापानी भाषाको आधारभतू 
¤ान पिन उ¥ेिखत

▼ अ©तालमा जाऔ।ँ

Aa, ofuro wa, ni-san-nichi, hairanaide kudasai.
ए, २, ३ िदन चािह ँननुहाउनुहोस।्

Jaa, ofuro ni haittemo ii desu ka.
�सोभए, नुहाउँदा िन ठीक छ िक?

Wakarimashita.
हवस,् बझुे।ँ

Nenza desu.
मÉकएको रहछे।

Sumimasen. Gyuunyuu wa doko desu ka.
सुÊहुोस ्न, दधु कताितर छ?

Gyuunyuu desu ne. Kochira desu.
दधु हो ह।ै यताितर छ।

Arigatoo gozaimasu.
धÌवाद छ।

Iie, doo itashimashite.
होइन, Íागत छ।

“िनवासीको �पमा ब¬े िवदेशी” को लािग 
जापानी भाषाको अ¯यन साइट

जोिडने र िव�ार °ने जापानी भाषाको जीवन
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