
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-Kekhawatiran di kehidupan SMA, karena dulu 

pernah 

 mengalami tindakan intimidasi/ejekan 

-Pernah lama tidak masuk sekolah 

-Ada yang membantu untuk menulis buku catatan 

dari papan 

 tulis 

-Sudah lama tinggal di luar negeri, menjadi khawatir 

 untuk belajar dengan bahasa jepang 

-Perlu bantuan karena menyandang disabilitas dan 

lainnya 

 

 

-Pernah mengikuti perkumpulan anak di masyarakat 

-Mengikuti klub sepakbola 

-Pernah belajar di tempat kursus (Gakushu juku dan 

lainnya) 

-Ingin belajar di luar negeri setelah lulus SMA 

-Diapresiasi masyarakat karena berkelakuan baik dan 

 suka menyapa 

-Membantu pekerjaan rumah tangga kalau ada di 

rumah 

 

 

Formulir Pendukung Kehidupan SMA, Dimulai!! 

Di SMA, Anda mulai belajar di lingkungan yang berbeda dengan sekolah SD dan SMP. Ada 

banyak harapan seperti jalan baru menuju sekolah, bertemu dengan orang-orang baru 

dan memulai kelas baru, akan tetapi di sisi lain di kehidupan SMA perasaan khawatirpun 

kadang kali terjadi.  

Semua siswa membuat "Formulir Pendukung Kehidupan SMA" bekerja sama dengan wali 

siswa supaya dapat menghadapi kehidupan di sekolah dengan aman dan tenang di SMA.  

Formulir ini telah dimulai sejak bulan april 2014 oleh Osaka Board of Education, di semua 

SMA di Prefektur Osaka. Formulir ini akan digunakan oleh pihak SMA untuk mengetahui 

harapan dan keperluan siswa dan wali siswa dan juga akan digunakan untuk bimbingan 

karir setelah lulus sekolah. 

 

 

Panduan Konsultasi Pendidikan 

Pada saat siswa mengalami masalah atau kesulitan, berkonsultasi atau berbagi dengan 

orang lain akan menghilangkan rasa khawatir dan sakit. Siswa tidak dibiarkan berpikir 

sendiri akan tetapi berkonsultasi kepada orang yang dipercayai itu sangat penting. 

 24 Jikan Kodomo SOS Daiyaru (Pelayanan pertolongan anak 24 jam) 

0120-0-78310 

Dapat konsultasi 24 jam *Tidak menerima panggilan dari 

PHS dan Telepon IP 

 Pusat Pendidikan Prefektur Osaka 

Sukoyaka Hotline email: sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp 

06-6607-7361 

9.30 pagi sampai 5.30 sore,  Senin-Jumat (Selain hari libur) 

 Kodomo Katei Soudanshitsu (Konsultasi Keluarga : Sistem Pertolongan Korban) 

06-4394-8754 

10.00 pagi sampai 8.00 malam 

Senin, Selasa, Kamis (Selain hari libur) 

 

 

Berikut contoh cara mengisi formulir pendukung 

  

 

Sampai saat ini 

pembelajaran, harapan 

dan tumbuh kembang 

yang dibagikan. 

 

Menangkap situasi siswa 

yang mengalami kesulitan 

dan siswa lain di 

sekelilingnya. 

 


