
यो सूचना  65 बष वा सो भ ा मािथ उमेरका महानुभावलाई (1957 साल अि ल 1 ता रख भ ा पिहले ज एका) लाई 
पठाइएको छ। 

※यो सूचना ,「 75 बष वा सो भ ा मािथकालाई」 (अि ल 23 मा पठाइएको) र 「65 दे ख 74 वषका 
लाई」 ( मे 6 मा पठाइएको) ( दुबै 2022साल माच 31 ता रख स को उमेरमा आधा रत )लाई िमक पमा 
पठाउदैछौ ं। 64 बष वा सो भ ा कम उमेरका लािग फे र सूचना कािशत ग रने छ । 

खोप लने अव ध 2021 साल मे 17 ता रख दे ख 

खोपको लागत (रकम /पैसा)  िस ैमा（पैसा नला े ) 

खोप दने तरका (फाइजर याि सनको मामलामा)  

कृपया टी-शट ज ा पाखुरा िनका न 
सिजलो लुगा लगाएर आउनु होस्। 

 हाल, सरकारबाट आपूित ग रएको खोपको मा ा कम  छ, र नाम दता( रजवसन) गन गा ो न स छ। खोप िलन चाहने  

 महानुभाव सबैलाई खोप िलन पाउने ग र खोप को आपूित गन योजना /ल  छ।  

असुिवधाको लािग माफी चाह छौ,ं तर कृपया सुिनि त/ढु   नुहोस्। 

सुगीना मकु  

 कोरोना भाइरस खोपको सूचना 
खोपको लागत  

(रकम /पैसा) 
 

िस ैमा（पैसा नला े ) 
सबै रकम सावज नक खच 

(सरकारल े यहोन ) 

ネパール語 
नाम दता ( रजवसन)गन त रका 

फोनबाट नाम दता ( रजवसन)तथा परामश 
िबहान 9बजे～ बेलुका 5  (शिनबार, आइतवार र सावजिनक िबदा सिहत) ☎0570-666-542  

 सुगीनामीकु कोरोना खोप कल से टर 

 
 

   
 

 

इ टनटबाट  नाम  दता (रजवसन) (24 घ टा  दता  गन  म ने) अ ल 30 तारखको  बहान ९ बजे देख  नाम 
दता (रजवसन) शु   हु छ , माट फोन  तथा  क युटर आदबाट, स बि धत  पेजमा  ए सेस  गनु होस।् 
 

・URL https: /www.vaccine-info-suginami.org 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

   खोपको ला ग आव यक कुरा 

①कुपन (खोपको कुपन ) 
(खोपको कुपन र खोप माणप  दुई वटैलाई एक सेट गरीएको छ। कृपया यसलाई नछु याईकन िलएर आउनु होस् ।) 

              ② ववरण फाराम (आ नो बारेमा ले  ेकागज ) 
(काबन पेपर रा खएको (2 पाना ले खने) 2 ित संल  छन्। ेक खोपका लािग एक ित चािह छ, खोप िलन जाने 
 िदन मोटो लाईन (बा ो े म) भएको ठाउँमा नछुि ने ग र ले ख खोप िलने ठाउँ मा िलएर जानु होस्। 

③आ नो प रचय प ह    

(सवारी चालक इजाजतप , ा  बीमा काड, सावजिनक कायालय ारा जारी माणप , आिद) 

खोप लने ठाउँ(खोप लने ठाउँका बारेमा, भ व यमा थ पन ेस भावना छ, र साथ ैप रवतन प न हुन स छ।) 
 

मोमोई हारा ा पाक (अ थायी भवन) मोमोई３－８－１ 

आसागाया खोप िवशेष थान आसागाया िमनामी ２－１４－９ 

पिहलाको वाकसुगी ोउ टाईइकुखान आमानुमा ３－１５－２０ 

हो र ाकु वाडा２－８－３６ (शिनवार, आइतवार र सावजिनक िबदा सिहत) 

सेिसओन सुगीनामी उमेजाटो １－２２－３２(शिनबार, आइतवार, र िबदा सिहत) 
※नाम दता ( रजवसन)गरेको समयमा बाहेक,खोप लन पाई दैन। खोप लने ठाउँमा समयम ैआइपु नु होस।्  
※खोप लने ठाउँमा,आउने बलेा सामा य नयम अनुसार,सावज नक यातायात योग ग र आउनु होस।्  
हो र काकुमा ,गाडीबाटआउन स क छ। 
 
※सामा य नयम अनुसार,  नवासी काड( यु म योउ ) भएको थानीय नकाय (आफु ब ने ठाउँमा) मा खोप  दइनेछ। 
अ त बशेष कारणबस ,आफु ब ने ठाउँ (ठेगाना)मा खोप लन नसकेको ख डमा ,खोप लने वाड, शहर वा गाउँमा प हले नै सूचना 
दई खोप लन स क छ। आवदेन दने त रकाको बारेमा ,सगुीनामी कु को होम पजेमा हेन ुहोस।् 

※अ पताल तथा वृ ा ममा भना भई राखेका महानुभावह लाई सोह  भना भएको ठाउँमा नै खोप लन स कने छ। भना भएको 
ठाउँमा (सं था) मा परामश तथा सोधपछु गनु होस।् 

  

कोरोनाको खोपको बारेमा झुठो बोलेर धोखा दने ठगबाट सतक हुनु होस।् 
सरकार  नकायले कोरोना भाइरस खोपका लाग रकम (पैसा ) मा ने गदन (चा ह दैन )।  
कुनै च ता तथा सम या भएमा, कृपया पु लस टेशन वा उपभो ता के मा स पक गनुहोस।् 

कोरोना खोप ठ ग उपभो ता हटलाइन ☎        ０１２０－７９７－１８８      
पुिलस परामश फोन #９ 1 １０ 
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यो सूचना कोरोना भाइरस खोपको बारेको सचूना तथा जानकार   हो। 
यो खोप आ नो इ छा अनसुार लन स क छ। 
कृपया यो सूचना  र 「A4 मा ले खएको ( यानुअल)」अव य प नु होस ्। 
खोप लन चाहन ुभएका महानभुावले कृपया नाम दता ( रजवसन) गनहुोस।् 

सुगीनािमकु ा  के  कोरोना भाइरस खोप 
 

पिहलो र दो ो खोप बीच 
3 ह ा नु पन 


