कोरोिा19 संक्रनमत निशुल्क लागी निदेश जािकारी

सबैलाई संक्रमित

हुन सक्छ , आफै लाई थाहा नपाई

तपाईं आफ्नो परिवाि ि मछिेकीहरूलाईमफंजाउनु सक्नुहुन्छ
□ कोरोना19 को संदिग्ध लक्षणका

साथ दििे शीहरूलेजसरी भए पनि

परीक्षण

गननु पनेछ .

□ कोही पदन संक्रदित हुन सक्छन् निमेकीहरु लाई यो थाहा िपाई फै लाउि सक्ि, ताकक तपाइँ संग कु िै लक्षण
िै ि भिे पनि, परीक्षण गिुुहोस्।

अवैध मवदे शी के तपाईं मिन्तित
मवश्वासको

साथ मनिःशुल्क

हुनुहुन्छ

पिीक्षण

?

मलनुहोस् !

□ अवैध बसोबास गने दििे शीहरूलेपमन मिसा प्रिामणकिण मबना कोिोना 19 पिीक्षा
शनल्क पाउन सक्छन् , त्यसै ले अस्थायी स्क्रीदनं ग

दन:

क्लिदनकिा परीक्षण नलिुहोस्!

□ निककत्सा संस्थालाई प्रदाि गररएको जाँि गिु्ु सम्बनधधत जािकारी उद्देश्य लानग मात्र हो अरू ठाऊँमा
प्रयोग हुिे िैि र अवैध नवदेशीलाई समाइिे िैि

नमजकको न्तिमनकको स्थान बािे 1339
तपाईंलाई दोभाषे िाहेमा 1345/1577-0071/1330
□ नदिकको स्क्रीदनं ग

क्लिदनकको स्थान िान्न

चाहानन हुन्छ भने, िोग मनयन्त्रण

िोकथाि (1339) यदि तपाईंलाई िोभाषे चादहन्छ भने न्याय िन्त्रालयको
केन्द्र

(1345) िोजगाि िन्त्रालय

0071) वा पयश टक सूिना केन्द्र

ि श्रि

मवदे शी श्रमिक

(1330) सम्पकु

गननु होस्

(

पिािशश

तथा

मवदे श सू िना
केन्द्र

(1577-

फोन नम्बर

(☎1345)

प्रयोग समय

परािशु र िोभाषे भाषाहरू

2 4 घण्ट ा

अंग्रेिी , दचदनयााँ
िापानी, दभयतनािी, थाई, इन्डोने दसयाली, रदसयन, िंगोदलयाई,

न्य ाय ि न्त्र ाल य
नवदेशी

सूििा के धर 0 9 : 0 0 ~ 1 8 : 0 0

(☎1577-0071)
रोिगार िन्त्रालय
र श्रि दििे शी
श्रदिक परािशु
केन्द्र
(☎1330)
कोररया पयु ि न
सं ग ठन

बंगलािे शी, पादकस्तानी, नेपाली, कम्बोदियन, म्यानिार,
फ्रान्से ली , ििुन , स्पेदनश, दफदलदपनो, अरबी, श्रीलंका

दभयतनािी
, दफदलदपनो (अंग्रेिी ), थाई (लाओदियन), िंगोदलयाई
,

09:00~18:00

2 4 घण्ट ा

इन्डोनेदशयाई (पूिी दतिोर), श्रीलंका , दचदनयााँ, उज्बेक, दकदगुि ,
पादकस्तानी, कम्बोदियन, नेपाली, म्यानिार, बंगलािे शी

अंग्रेिी , दचदनयााँ, िापानी

08:00~19:00

दभयतनािी, थाई, िलाय / इन्डोने दसयाली , रूसी

पयु ि क सू च ना
के न्द्र

न्य ाय ि न्त्र ाल य

