
高校生活支援カードについて（ネパール語） 

हाई सु्कल जीवन सपोटर् काडर्   भनुर् पनेर्छ! 
 
     हाई सु्कल जहा ँिबगतका सु्कलहरु भन्दा फरक बाताबरणमा अध्ययनको शुरुवात हुदैछ।सु्कल जान ेआउन ेबाटोघाटो, नया ँ
साथीभाई सँगको िचनापचीर्, पिहलो पटक अनुभब गिरन ेकक्षा आिदको कल्पना र उत्सुकता संग,ै अकोर्तफर्  नया ँिबद्याथीर्हरुमा हाई 
सु्कल जीवन के-कस्तो होला भन्न ेिचन्ता महशुस भएको हुन पिन सक्छ।  
     ओसाका िशक्षा पिरषदल ेसम्पूणर् िबद्याथीर्हरुल ेसुरिक्षत र शािन्तपूणर् बाताबरणमा हाई सु्कल जीवन ब्यितत गनुर् सकुन भन्न े
उदेश्यल ेसन ्२०१४ बाट सब ैप्रीफेक्चुरल हाई सु्कलमा भनार् हुन ेसमयमा अिभभावकको सहयोगमा यस ्「हाई सु्कल जीवन सपोटर् 
काडर् 」लाई भनेर् गरेको छ। सु्कलल ेयस ्काडर्को प्रयोगद्वारा िबद्याथीर्हरुको पिरिस्थित, अिभभावकको आवश्यकता लगाएत 
सम्पूणर् भावनालाई मनन गदैर् , हाई सु्कल सिकएपिछका िदनहरुलाई मध्यनजर राखेर, उपयुक्त मागर्दशर्न/ सपोटर्लाई प्रभाबकारी 
बनाउनमा उपयोग गनेर्छ।  
 
 
 
  
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
	 
 
 
  

・िबगत दबु्यर्बहारमा परेको हुनाल े हाई सु्कल जीवनमा पिन 
िचन्ता लागेको छ।  

・सु्कल गयल भएको अनुभब छ।  
・ब्लाकबोडर् बाट नोटमा सानेर् बेलामा सहयोग िलएको िथयो।  
・लामो समय सम्म िवदेश बसेकोल े जापािनज भाषाको 
माध्यमद्वारा अध्ययन गनर् गाह्रो छ।  

・अपांगताको कारणल ेसपोटर्को आबश्यकता पदर्छ। 

・समुदायको बाल संगठनमा आबद्द िथयो। 
・स्थािनय फुटबल क्लबबाट खेलै्द छ। 
・�○○मा ट्युसन पढ्दै छ।  
・सु्कल उित्रणर् भएपिछ िबदेश अध्ययन गनेर् भन्न ेसोचेको छ।  
・छरिछमेक बाट अनुशािसत र िशष्ट भन्न ेगछर्न।  
・घरको काममा सघाउन ेगछर्। 

 

शैिक्षक परामशर् सम्बिन्ध जानकारी 
कुन ैकारणबश मनमा कुरा खेलेको या समस्या परेको बेलामा अन्य ब्यिक्त संग कुरा शेयर गरेमा मनको िपडा कम हुन्छ। 
त्यस्तो अबस्थामा एक्ल ैिचन्ता िलएर नबिसकन आफुल ेिवश्वास गनेर् ब्यिक्त संग परामशर् गनुर् अन्त्यन्त ैमहत्वपुणर् कुरा हो।	 
■	 िनज्य ूयोन िजकान कोदोमो SOS दाइयारु  

०१२०-०-७८३१०   

२४ स ैघण्टा उपलब्ध  ＊PHS, IP फोन बाट सम्पकर्  गनर् िमलै्दन। 
■	 ओसाका फु क्योइकु सेन्ता- (ओसाका प्रीफेक्चुरल शैिक्षक सेन्टर) 

	 	  सुगोयाका होत्तो राइन                     इमेल: sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp  

     ०६-६६०७-७३६१  

     िबहान ९:३० बाट बेलुका ५:३० सम्म  

     सोमबार ~ शुक्रबार (सावर्जिनक िबदा/िबदाका िदन बाहेक) 
■	 कोदोमो खातेइ सोउदान िसचु (िहगाईस्या क्यूसाइ िससुतेम)ु पीिड़तलाई सहयोग गनेर् िसस्टम     

०६-४३९४-८७५४  

     िबहान १० बज ेबाट बेलुका ८ बज ेसम्म  

     सोमबार・मंगलबार・िबिहबार (सावर्जिनक िबदा/िबदाका िदन बाहेक) 
 
 

      हाई सु्कल जीवन सपोटर् काडर्:  भनेर् उदाहरण  
 

अिहलेसम्मको पढ्ने वा हुकर् ने 

बढ्ने, भावनालाई िनरन्तरता  
  
 

समस्यामा परेका िबद्याथीर् र 
उनीहरुका विरपिरका िबद्याथीर्हरुको 
अबस्थाको बारेमा जानकारी िलन।े 
 


