
　जापानमा बसोबास गनेर् िबदेशी 
मिहलाहरुको बच्चा जन्माउने र 
पालन पोषणको  सपोटर् गिर 
िबिभन्न संसृ्कितको बुझाई र 
सम्मानलाई महत्त्व िदई बच्चाको 
पालन पोषणको समुदाय 
बनाउनको लािग सहयोग गने 
NPO संगठन हो।  

िनिदर् ष्ट गैर नाफामूलक संगठन 
Mother’s Tree  Japan

　　　　　　　　＜संस्थाको नाम＞ 

　NPO संगठन Mother`s Tree Japan 
＜स्थापना िमित＞ 

२०२० साल ६ मिहना २९  गते 
＜स्थान＞　 

Tokyo to Toshima ku Chihaya 4-38-5 
Biru Horimoto 101 

＜सम्पकर्＞ 

motherstreejapan@gmail.com 
070-8597-2340 

HP https://mothers-tree-japan.org 

◾ भोलेिन्टयरमा समावेश होऔ ं

मेम्बर बनेर संगै काम गरौँ

आमा र बच्चाको लािग समथर्न गनुर्होस् 

गनर् सिकने कुरा गनर् सिकने समयमा 
रमाइलो संग

　　िबस्तृत जानकारी यहाँ बाट हनेुर्होस्

　　HP https://mothers-tree-japan.org 

तपाईहरु सबै जनासंग भेट हुन्छ भन्न ेउत्सकुता 
जािगरहकेो छ 

◾ मेम्बर बनौं 

◾ सामान िकनेर समथर्न गरौं 

सुन्दर उपयोगी सामान िकनेर गितिबिधहरुको 
समथर्न

के हामी संग काम गनर् चाहनुहुन्छ
　　संस्थाको िसंहावलोकन

◾ अनुदान गरौं 

https://mothers-tree-japan.org
mailto:motherstreejapan@gmail.com
https://mothers-tree-japan.org


　★फरक कुरा स्वीकार गनुर् 

　 

　★फरक कुरा पार गनुर् 

　　　★फरक कुराको आनन्द िलनु

महत्व िदईरहकेो कुरा
◆संगै बसेर परामशर् 
○स्थान: IKE • Biz Toshima sangyou shinkou plaza 
○ समय: 60 िमनेट जित( पिहले नै बुिकङ गनुर्पनेर् हुन्छ )　　　 
＊प्रत्येक भाषाको अनुवादक हुने िदन होमपेजमा भएको क्यालेन्डर हनेुर्होस्। 

◆अनलाइन परामशर् 
○LINE बाट परामशर् (अनुवादक सम्बन्धी सल्लाह गनुर्होस)् 
○online ZOOM, LINE ,facebook Messager बाट अनलाइनमा कुरा गनर् 
सक्नुहुन्छ। 

◆साथमा जाने   टोक्यो िभत्रमा मात्र(पिहल ेनै बुिकङ गनुर् पनेर् हुन्छ) 
　　यातायात खचर् र अन्य अनुदान आफ्नो मनले चाहमेा िदनुहोस्। 
◆ अनलाईनबाट साथ िदने छौँ (पिहले नै बुिकङ गनुर्पनेर् हुन्छ) 

　　फोन वा ट्याबलेटको प्रयोगबाट साथमा हुनेछौं।


Facebook,HomePage,Youtubeआिदबाट जापानमा 
कसरी  बच्चा जन्माउने भन्ने उपयोगीमुलक जानकारी 
सावर्जिनक गिरएको 

 िविभन्न देशको बालबच्चा पालन पोषण आफुसंग भएको 
क्षमताको प्रयोग गिर ,बच्चाको पालन पोषण अझै आफ्नै 
तिरकाले आनन्दसंग गनर्को लािग इभेन्ट तथा सामािजक 
भेटघाट गछौर्ं। 

साथमा जाने 

　　　सूचना प्रसारको साधन

बहुसांसृ्कितक बालबच्चा पालन 
पोषण ल्याब 

गभार्वस्था,सुते्करी,बालबच्चा पालन पोषणको संगै 
बसेर परामशर्, अनलाइन परामशर्

活動内容

हिस्पटल, सावर्जिनक संस्था, बालबच्चा पालन पोषण सकर् ल, 
होइकुयन सम्बन्धी परामशर् आिदको लािग साथमै जाने छौँ।

आफ्नो देशको भाषामा आमा बन्ने तयािर क्लास 

गभार्वस्थाको बेलामा मानिसक र शारीिरक परामशर्, प्रसवको 
िचन्ता, बच्चा जिन्म सके पिछको कुरा, बच्चाको पालन पोषण, 
कुयाकुस्योमा िदनु पनेर् सूचना आिदको लागी परामशर् गनर् 
निहचिकचाउनुहोस्। 

◆टोिशमा कु िभत्र आयोजना गिरने िनयिमत क्लास 
　गिरने िदनहरू home page मा हनेुर्होस् ह ै

◆घुम्ती क्लास 
　सामूिहक तथा व्यिक्तगत अनुरोध गिरएको छ भने, 
3जना भन्दा बढी भएमा आयोजना गिरन्छ। 
（टाढाको बसाई भएको खण्डमा सल्लाह गनुर्होस）् 

गितिविध सामग्री
जापानमा ढुक्क भएर [आफ्नै तिरकाले]बच्चा जन्माऔ ं

 जापानमा बस्ने िवदेशी मिहलाहरुको िचन्ता,मनमा 
लागेको कुराहरु राम्रो संग सुिन,उनीहरुले जतन गिर 
राखेको चीजहरु र संसृ्कितको सम्मान गिर ,ढुक्क 
भएर प्रसवको आनन्द िदनको लािगपिररहकेो कुरा 
सबै भन्दा महत्व िदई रहकेा छौं।

 

आमाको आफ्नै आत्मबलले बच्चाको उच्च 
पालन पोषण गयोर् भने बच्चाहरुको स्वस्थको 
आत्माबलसंग पिन जोिडन्छ। 
 

जापानमा िविवधतालाई मान्यता िदई एक आपसमा 
बच्चाहरु हुकार्उने आधार भई ,सबै जना जम्मा भइ 
ढुक्क हुन ेठुलो रुख जस्तै हुन चाहने कुरा प्राथर्ना 
गदर्छौं। 


