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भूशमका 
 

 

यो पुल्पिका उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (हाइ सु्कल) जान चाहने मिद्यार्थीहरुको लामग तयार पाररएको हो । यो पुल्पिकािा 

हाइ सु्कल जानको लामग अत्यावश्यक आर्ारभूत जानकारीहरु सिावेि गररएको छ । पाठ्यक्रि छनौटको क्रििा भएका 

िुख र सिस्याहरु सिार्ानको लामग ओसाकािा तपाईहरुको पाठ्यक्रि चयन गनषको लामग सहयोग गने संघ संस्र्थाहरुको 

रहेका छन । त्यसकारण आफ्नो पाठ्यक्रि चयन गिाष केमह सिस्या भएिा एकै्ल मचन्ता नमलई, आफ्नो कक्षा मिक्षक या 

यो पुल्पिकािा उले्लख गररएको पराििष मिईने संघ संस्र्थाहरुिा प्रत्यक्ष सल्लाह गनष सकु्नहुन्छ । 

 

※यो पुल्पिका,ओसाका प्राल्पन्तय मिक्षा पररर्ि् गाउँ-नगर मिक्षा कायाषलय प्रार्थमिक तर्था िाध्यमिक मिद्यालय मिभागको 

वेिपेजिा छ । 

जापानी भार्ा, मचमनयाँ भार्ा, कोररयाली भार्ा/उत्तर कोररयाली भार्ा, मभयतनािी भार्ा, मफमलमपनो भार्ा, पोतुषगाली 

भार्ा, से्पनी भार्ा, र्थाई भार्ा, अंगे्रजी भार्ा, रमसयाली भार्ा, ईन्डोनेिीयाली भार्ा, नेपाली भार्ा, उिुष  भार्ा, अरिी भार्ा, 

िलाय भार्ािा लेल्पखएको छ । 

 

（https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo/shinro-senntaku.html） 

 

 

■ यो पुल्पिकािा ३ वटा िहत्वपुणष िँुिाहरू उले्लख गररएको छ । 

 प्रते्यक मिर्यलाई सरल रूपिा व्याख्या गररएको छ । 

 

 

 

प्रते्यक मिर्यलाई मविृत रूपिा व्याख्या गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

प्रते्यक पेजको सम्भामित प्रश्नहरु र सम्बल्पित पेज िेखाईएको छ  । 

 

   

 

 

 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo/shinro-senntaku.html


 

- 2 - 

 

जापानको शिक्षा प्रणाली 
 

जापानिा प्रार्थमिक र िाध्यमिक मिक्षा अमनवायष मिक्षा हो । अमभभावकले आफना िालिच्चालाई अमनवायष 

रुपिा मिद्यालय पठाउनु पिषछ । अमनिायष मिक्षा पुरा भएपमछ मिमभन्न मिर्यहरु अध्ययन गनष समकन्छ । 

उिेर 

७  

अ
मन

व
ाय

ष  
 मि

क्ष
ा 

प्रार्थमिक मिद्यालय 

िर्ष 

 

६ िर्ष १२ 

िर्ष 

१३  
िाध्यमिक मिद्यालय 

िर्ष 

 

३ िर्ष १५ 

िर्ष 

१६ 

िर्ष 
उच्च िाध्यमिक मिद्यालय 

     

   ३ िर्ष 

मिरे्ि तामलि 

मिद्यालय 

 १ िर्ष भन्दा 

िढी 

प्रामिमर्क कलेज 

 

 

 

 

 

 

५ िर्ष 

उच्च ब्यािसामयक 

प्रामिमर्क कलेज  

 

१ िर्ष अर्थवा २ िर्ष  

 

 

१८ 

िर्ष 
 

 
१९ 

िर्ष 
मिश्वमिद्यालय 

जुमनयर 

कलेज 

ब्यािसामयक  

कलेज  

 
१ िर्ष भन्दा 

िढी   

    २ िर्ष    

२२ 

िर्ष 
४-६ िर्ष  

 

  
 

२३ 

िर्ष 
स्नातकोत्तर      

२४ 

िर्ष 

२-५ वर्ष 

 
     

 

  

 के सिै सावषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालयहरु ३ िर्षिा उत्तीणष गनष  

समकन्छ ? 

⇒ पूणषकालीन पाठ्यक्रि प्रणाली ३ वर्षको हुन्छ। यस िाहेक अन्य 

जानकारीको लामग कृपया पेज ५-६ िा हेनुष होला  
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उच्च माध्यशमक शिद्यालयका प्रकािहरु 

 
 

जापानिा सावषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (कोउररचु-कोउकोउ/पल्पिक हाइसु्कल), राष्ट्र ीय उच्च 

िाध्यमिक मिद्यालय (कोकुररचु-कोउकोउ/सरकारी हाइसु्कल) र मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (मसररचु-

कोउकोउ/प्राइवेट हाइसु्कल) हरु छन्। 

    

■सावषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (पल्पिक हाइसु्कल), राष्ट्र ीय उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (सरकारी हाइसु्कल) 

यी  मिद्यालयहरु फु (प्रान्त), मस (नगरपामलका), कुनी (राष्ट्र ) द्वारा िनाइएका हुन्   । 

यी सिै  मिद्यालयहरु िमहला पुरुर् सह-िैमक्षक (कोएजुकेसन मसस्टि ) प्रणालीका हुन्छन । 

■मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (प्राइवेट हाइसु्कल)  

यी  मिद्यालयहरु व्यल्पि तर्था कम्पनीहरुले िनाएका हुन् । रे्रैजसो यी मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (प्राइवेट 

हाइसु्कल ) हरुिा  सावषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (पल्पिक हाइसु्कल), र राष्ट्र ीय उच्च िाध्यमिक मिद्यालय 

(सरकारी हाइसु्कल) को भन्दा सु्कलको पढाईिा लागे्न खचष िहँगो हुन्छ । 

यी मिद्यालयहरु सह-िैमक्षक (कोएजुकेसन मसस्टि ) प्रणाली िात्र नभएर िमहला िात्रको तर्था पुरुर् िात्रको मिद्यालयहरु 

पमन हुन्छन । । 

  

※ पाररवाररक आय (पाररवाररक किाइ) को आर्ारिा अध्ययन िुल्किा सहयोग गने प्रणाली लागु गररएको हुन्छ  । 

⇒ कृपया ९ पेजिा हेनुष होला  । 

  के सावषजमनक उच्च िाध्यमिक  मिद्यालय (पल्पिक हाइसु्कल) र मनमज उच्च िाध्यमिक  मिद्यालय ( प्राइवेट 

हाइसु्कल ) को प्रवेि पररक्षा उिै हो ?  

⇒सावषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (पल्पिक हाइसु्कल) र मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (प्राइवेट 

हाइसु्कल) को प्रवेि पररक्षाको तररका फरक-फरक छ । 

■सावषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (पल्पिक हाइसु्कल) को प्रवेि पररक्षाका मिर्यहरु  

⇒कृपया पेज १२ िाट पेज१३ िा हेनुषहोला  

■मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (प्राइवेट हाइसु्कल) को प्रवेि पररक्षाको िारेिा जानकारी । 

मिद्यालयको प्रवेि पररक्षाको तामलका, पाठयसािग्री (मिर्य) हरुको आर्ारिा उत्तीणष अनुत्तीणषको मनणषय 

गने तररका मिद्यालय अनुसार फरक-फरक हुन्छ । यसको िारेिा र्थप जानकारीको लामग आ-आफ्नो 

िाध्यमिक मिद्यालयको पाठ्यक्रि मनिेिक मिक्षकलाइ सोध्नु होला । 
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जापानिा ४ प्रकारका उच्च िाध्यमिक मिद्यालयहरु हुन्छन । मिद्यालय अनुसार पढने सिय, उत्तीणष गनष लागे्न सियावर्ी, 

पढाईको प्रकार फरक-फरक हुन सक्छन । 

 

< पूणषकालीन (फुल टाइि) पाठ्यक्रि उच्च िाध्यमिक मिद्यालय> 

■ पढाई हुने सिय तामलका 

मिहान िेल्पख साँझ सम्म (लगभग मिहान ८:३० िजे िाट साँझ ५:०० िजे )  

■ उतीणष हुन लागे्न अवमर् 

३ वर्ष 

■ पढाई प्रकार 

मिउँसोको सियिा पढाई हुने उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (हाइ सु्कल) िधे्य रे्रै जिो मिद्यालयिा आफ्नो 

गे्रड अनुसार िात्र पढ्न पाइन्छ र सोमह अनुसार के्रमडट संख्या किाएर िात्र अको िर्षिा क्लास चढ्न 

समकन्छ । के्रमडट संख्या (युमनट) प्रणाली भएका मिद्यालयहरुिा आफैले मिर्यहरु छानेर पढ्न समकन्छ 

। 

■ पूणषकालीन (फुल टाइि) पाठ्यक्रि भएका उच्च िाध्यमिक मिद्यालयहरुको उिाहरण  

[सािान्य पाठ्यक्रिहरु भएको उच्च िाध्यमिक मिद्यालय] 

यहाँ जापानी भार्ा तर्था गमणत आमि सािान्य मिर्यहरुको पढाई हुन्छ । 

 [ब्यिसामयक पाठ्यक्रिहरु भएको उच्च िाध्यमिक मिद्यालय] 

यिा मिद्यालयिा व्यापार, कृमर्, अन्तराषमष्ट्र य संसृ्कमत जिा मिरे्ि के्षत्रिा आर्ारभूत ज्ञानहरु हामिल 

गरर कुसल योग्यता प्राप्त गने क्षिताको मवकास गराइन्छ । 

 [एकीकृत पाठ्यक्रिहरु भएको उच्च िाध्यमिक मिद्यालय] 

यहाँ सािान्य मिर्यहरु िाहेक अन्य मवमभन्न छनौट गनष समकने मिर्यहरु पमन हुन्छन । आफ्नो इच्छा 

अनुसारको मिर्य छानेर पढ्न समकन्छ । 

 [सिल्पिकरण सु्कल] 

आफनो क्षिता अनुसार आर्ारभुत तर्था सािान्य मिर्यहरु अध्ययन गने र समह उत्तर एउटा भन्दा 

िमढ हुने प्रश्नहरुको अभ्यास गररने कक्षा संचालन गररन्छ । 
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< िहु भाग प्रणालीको (िल्टी पाटष सीस्टि), के्रमडट प्रणाली भएको उच्च िाध्यमिक मिद्यालय (क्रीएमटव हाइ सु्कल)> 

■पढाई हुने सिय तामलका  

पमहलो भाग = मिहान (मिहान लगभग  ८:३० ~ १२:०० िजे सम्म ) 

िोस्रो भाग =  मिउसो  (मिउँसो लगभग  १:००  ~५:०० िजे सम्म  ) 

■ उतीणष हुन (पास हुन) लागे्न सिय अवमर् 

पमहलो र िोस्रो भाग ,िोस्रो र तेस्रो भाग को कक्षा एकैसार्थ मलएको खण्डिा = ३ वर्ष भन्दा िढी  

पमहलो , िोस्रो भाग र तेस्रो भागको कक्षा अलग अलग मलएको खण्डिा = ४ वर्ष भन्दा िढी 

■पढाईको प्रकार 

तपाई आफ्नो जीवन िैली र आफ्नो सिय तामलका अनुसार मसके्न सिय (पमहलो भाग र िोस्रो भाग) र 

मिर्यहरु छनौट गनष सकु्नहुन्छ ।  ६ िमहना वा १ वर्षको एक सेिेस्टर हुन्छ ।  

 

< रात्रीकालीन उच्च िाध्यमिक मिद्यालय > 

■पढाई हुने सिय तामलका    

रे्रै जिो मिद्यालयहरु साँझ ६:०० ~९:०० िजे सम्म हुन्छन ।  

■ उतीणष हुन लागे्न सिय अवमर् 

४ वर्ष 

संचार िाध्यििाट पमन संगै कक्षा मलएको खण्डिा = ३ वर्ष भन्दा िामर्थ   

■ पढाईको प्रकार 

रामतको सिय तामलकािा पढ्न समकन्छ । सारै्थ प्रते्यक पाठको के्रमडट (युमनट) पाउन समकन्छ । 
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< संचार िाध्यिको उच्च िाध्यमिक मिद्यालय > 

■ पढाई हुने सिय तामलका  

हप्तािा २ ~३ पटक सु्कल जानु पछष । सु्कल जाने सिय र िार अमन संख्याहरु भने सु्कल अनुसार 

फरक-फरक हुन्छ । 

■ उतीणष हुन (पास हुन) लागे्न सिय अवमर् 

३ वर्ष भन्दा िढी  

■ पढाईको प्रकार 

मिद्यालय नजाने मिनिा घर या पुिकालय लगायतका स्र्थानिा नोटिुकहरु िाफष त अध्ययन गरी ररपोटष 

िनाएर जाँच गनषको लामग पेि गनुष पिषछ । 

               

 

       के्रमडट (युमनट/तानइ) भनेको के हो ? 

⇒उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा मसके्न मिर्यको िात्रा िापन गने तररकालाई के्रमडट (युमनट) भमनन्छ । 

यमि तपाईंले मिएको मिर्यिा सफलता प्राप्त गनुष भएिा उि मिर्यिा तपाईंलाई मनमित के्रमडट मिइने 

छ। 

५० मिनेटको कक्षालाई १ के्रमडट घण्टा (युमनट) को महसाि िामनन्छ । ३५ के्रमडट घण्टा (युमनट ) को 

कक्षा िरािर १ के्रमडट (युमनट ) िामनन्छ । (५० मिनेट ×३५ के्रमडट घण्टा (युमनट) = १७५० मिनेट )। 

प्रते्यक मिर्यिा आवश्यक के्रमडट (युमनट) मलएिा तपाईं उतीणष हुन सकु्न हुन्छ । 
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उच्च माध्यशमक शिद्यालयको नमूना १ शदन 

 
 

उच्च िाध्यमिक मिद्यालयको पूणषकालीन कक्षािा अध्ययन गने मिद्यार्थीको एक मिनको उिाहरण तल   

उले्लख गररएको छ ।  

      

 

  

    उच्च िाध्यमिक मिद्यालय जािा किो कपडा लगाउनु पछष ?  

 ⇒  मिद्यालयले तोकेको कपडा (डर ेस) लाई युमनफिष भमनन्छ । मिद्यालयको युमनफिष जाडोिा र 

गिीिा लगाउने अलग-अलग हुन्छन र सोमह मिद्यालयले तोकेको युमनफिष लगाएर मिद्यालय 

जानु पछष  । तर कुनै कुनै मिद्यालयिा भने मिद्यालयले तोकेको कपडा नहुन पमन सक्छ ।  

■  मिहान 

मिहान ८:३० िजे मतर सुरु हुन्छ । मिहानको सियिा लगभग ४ मपरीएड  कक्षा संचालन हुन्छ र हरेक मिर्य 

अनुसार मिक्षकहरु फरक-फरक हुन्छन ।  

■  सु्कल लन्च 

यहाँ सु्कल लन्चको व्यवस्र्था हँुिैन । सु्कल जािा आफैले मटमफन मलएर जाने या सु्कलको क्याल्पिनिा आफैले 

पैसा मतरेर मकनेर खान समकन्छ । 

■  मिउँसो 

मिउसो २-३ मपरीएड पढाई हुन्छ । 

■   कक्षा समकए पमछ  

कक्षा समकए पमछ क्लिका गमतमिमर्हरु संचालन हुन्छन । क्लिका गमतमिमर्हरु िधे्य, आफ्नो िक्षता भएको 

खेलकुि या  सांसृ्कमतक  गमतमिमर्हरु छानेर त्यसिा संलग्न भएर आफ्नो िक्षताहरु िेखाउन सकु्नहुन्छ । 

यिा गमतमवमर्िा सािेल हुने नहुने िारे आफैले मनणषय लीन समकन्छ ।  
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उच्च माध्यशमक शिद्यालयको नमूना १ वषग 
पूणषकालीन कक्षािा अध्ययन गने मिद्यार्थीको एक िर्षको उिाहरण तल उले्लख गररएको छ । यहाँ ३ सेिेस्टर 

भएको मिद्यालयको उिाहारण उले्लख गररएको छ । २ सेिेस्टर िात्र भएका मिद्यालयहरु पमन हुन्छन । (िोस्रो 

सेिेस्टरको सुरुवात हुने सिय तामलका भने मिद्यालय अनुसार फरक-फरक हुन्छ । )  

जापानको मिद्यालय हरेक वर्षको अमप्रल िमहनािा सुरु भै अको वर्षको िाचष िमहनािा समकन्छ । 
■ पमहलो सेिेष्ट्र (लगभग अमप्रलिाट जुलाईसम्म) 

प्रवेि सिारोह, कक्षा प्रारम्भ सिारोह, स्वास्थ्य पररक्षण, िरीर िापन 

सु्कल िामहरको अध्ययन, आवमर्क परीक्षा/(सेिेस्टर एक्जाि) 

तीन पक्षीय कुराकानी  

सेिेस्टर सिापन सिारोह  

■गिीको छुमि (लगभग जुलाई िमहनाको अल्पन्तििाट अगस्ट िमहनाको अल्पन्तिसम्म ) 

■िोस्रो सेिेष्ट्र (लगभग अगष्ट् िमहनाको अल्पन्तििाट मडसेम्बर िमहनासम्म) 

कक्षा प्रारम्भ सिारोह 

खेलकुि उत्सव (पमहलो सेिेस्टरिा हुने सु्कलहरु पमन छन् )  

सांसृ्कमतक उत्सव, मसकेको कुराको प्रिुमत  

िैमक्षक भ्रिण (िुख्यत : िोस्रो वर्षका मिद्यार्थीहरु ) 

आवमर्क परीक्षा 

तीन पक्षीय कुराकानी   

सेिेस्टर सिापन सिारोह 

■जाडो छुमि (लगभग मडसेम्बर िमहनाको अल्पन्ति मतर िाट जनवरी िमहनाको सुरु मतर) 

■तेस्रो सेिेस्टर (लगभग जनवरी िमहना को सुरु मतर िाट िाचष िमहना सम्म ) 

कक्षा प्रारम्भ सिारोह 

आवमर्क परीक्षा 

तीन पक्षीय कुराकानी   

िीक्षान्त सिारोह 

■िसन्त / सरि ऋतुको छुमि (लगभग िाचष िमहनाको अल्पन्ति िाट अमप्रल िमहनाको सुरुसम्म) 
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 अध्ययन िुल्क 

मिद्यालयिा अध्ययन गनषको लामग चामहने िुल्क भनेको अध्ययन िुल्क हो । सावषजमनक र मनमज सारै्थ पूणषकालीन 

(फुल टाइि) पाठ्यक्रि प्रणालीको उच्च िाध्यमिक मिद्यालय, मनमित सिय प्रणालीको उच्च िाध्यमिक मिद्यालय र 

संचार िाध्यिको उच्च िाध्यामिक मिद्यालय अनुसार पढाईिा लागे्न खचषको रकि फरक-फरक हुन्छ । 

 

■उच्च िाध्यमिक मिद्यालय जानको लामग लागे्न खचष 

① पररक्षा िुल्क = प्रवेि पररक्षा मिनको लामग लागे्न आवश्यक रकि । 

② प्रवेि िुल्क = सु्कल प्रवेि गनष लागे्न आवश्यक रकि । 

③ मिक्षण िुल्क (मफ) = कक्षािा हामजर भएर पढ्नको लामग लागे्न रकि । 

④ पमहलो वर्ष आवश्यक पने रकि = पमहलो िर्षको लामग आवश्यक पने रकििा ①、②、③ िाहेक 

मिद्यालयिा पढाईको मसलमसलािा प्रयोग गररने पाठ्यपुिक तर्था युमनफिष भएका मिद्यालयहरुिा मिद्यालयको 

युमनफिषको लामग लागे्न रकि सिािेस गररन्छ  ।  

※ मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालयहरुको िुल्क मिद्यालय अनुसार फरक-फरक हुन्छ । यहाँ मिइएको िुल्क  अड्कलको लामग हो 

। 

■ पढाईिा लागे्न िुल्कको सहायता गने प्रणाली  

○सािषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा िामर्षक पाररवाररक आम्दानी (लगभग) ९१० िान येन भन्दा कि भएको खण्डिा यो सिै 

मनिुल्क हुन्छ । 

○मनमज वा उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा पढाईको लामग लागे्न िुल्क अनुिान प्रणाली (एक जना िच्चा भएको खण्डिा)※ 

※मििृत जानकारीको लामग तलको मलंक हेनुष होला । (जापानी भार्ािा िातै्र उपलब्ध छ) 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/shigaku_mushoka_r1.html 

सावषजमनक र मनमज िुवै उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा भनाष भैसके पमछका मवमभन्न कागजी प्रमक्रयाहरु पुरा गनुष पछष  । 

यमि पढाई खचषको भुिानी गनष कमठन भएिा के गनुषपछष   ? 

      ⇒कृपया पेज २१ र २३ हेनुष होला 

  ①पररक्षा िुल्क ②प्रवेि   

िुल्क 

③मिक्षण िुल्क ④पमहलो वर्ष  

आवश्यक पने रकि  

पूणषकालीन 

पाठ्यक्रि 

प्रणाली 

सावषजमनक उच्च िाध्यमिक 

मिद्यालय 

२,२०० येन ५,६५० येन  

 

११८,८०० येन लगभग ३००,००० येन 

मनमज  उच्च िाध्यमिक मिद्यालय   

※ 

२०,००० येन २००,००० येन  ६००,००० येन लगभग १,१००,०००येन  

मनमित सिय (मफक्स टाइि) प्रणाली 

(सािषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालयको 

हकिा ) 

९५० येन २,१०० येन ३२,४०० येन लगभग ५०,००० येन 

संचार प्रणाली (सािषजमनक  मिद्यालयको हकिा) ८०० येन ५०० येन 

 

एक के्रमडट  

(युमनट ) िरािर  

िामर्षक रकि 

३३०येन 

लगभग ४०,००० येन 

िामर्षक पाररवाररक आम्दानी (लगभग ) ५९० िान येन 

भन्दा कि 

भएिा 

८०० िान येन 

भन्दा कि 

भएिा  

९१० िान येन भन्दा 

कि भएिा 

अमभभािकले वािविा िेहोनुष पने रकि  

(यमि मिक्षण िुल्क ६० िान येन भएको खण्डिा) 

सिै मनिुल्क 

हुन्छ  
२००,००० येन  ४८१,२०० येन 
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प्रवेि परिक्षा 

  

 उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा प्रवेि गनषको लामग प्रवेि पररक्षा अमनिायष रुपिा मिनु पिषछ । प्रवेि पररक्षा (नू्यगाकु 

मसकेन) लाई अको िब्दिा नु्यसी, नु्यगाकुस्या सेन्िाचु, सेन्िाचु पमन भमनन्छ । प्रवेि पररक्षा मिने क्रििा पालना गनुष 

पने केमह मनयिहरु हुन्छन । 

 

■ पररक्षाको िारेिा  

 

◎ मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालय िात्र रोजेको खण्डिा  

 

 

(मनमज मिद्यालय मििेर् आविेन) 

मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालयको पररक्षािा उत्तीणष भएिा सोमह मिद्यालयिा भनाष हुने प्रमतज्ञा गने गरर मिइने 

आिेिन मिरे्ि आिेिन हो । यसरी मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा उत्तीणष भएिा सािषजमनक उच्च िाध्यमिक 

मिद्यालयिा प्रवेि पररक्षा मिन पाइिैन । 

 

 

                                 

 

 

               

 

 

           

           

            

 

 

 

 

              

  ※कुनै कुनै मिद्यालय, मिभागहरु िात्र 

 

 

 

 

 

  

सावषजमनक उच्च 

िाध्यमिक मिद्यालय जाने 

सावषजमनक मिद्यालय प्रवेि पररक्षा 

(मिरे्ि छनौट)※ 

सावषजमनक मिद्यालय प्रवेि पररक्षा 

(सािान्य छनौट) 

मनमज उच्च िाध्यमिक 

मिद्यालय जाने 

सावषजमनक मिद्यालय िोश्रो 

भनाष खुला 

मनमज मिद्यालय िोश्रो भनाष 

खुला 

अन्य 

अन्य 

 

मनमज मिद्यालय प्रवेि पररक्षा 

उत्तीणष           अनुत्तीणष 
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◎ सािषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालय जानको लामग आवेिन मिन चाहेको खण्डिा 

 

(सािषजमनक एकल आिेिन) 

मनमज मिद्यालयिा प्रवेि पररक्षा नमिई सािषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा िात्र आिेिन मिएको खण्डिा यस प्रकार हुनेछ 

।  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※कुनै कुनै मिद्यालय, मिभागहरु िात्र 

 

(मनमज संयुि आिेिन) 

मनमज उच्च िाध्यमिक मिद्यालय जान चाहाने मिद्यार्थीहरुले पमन, सािषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालय र मनमज उच्च िाध्यमिक 
मिद्यालय िुवैिा संयुि रुपिा मिन पाउने छन । यिो अवस्र्थािा मनमज मिद्यालयिा नाि मनकाल्न सफल भए पमन पुन  
सािषजमनक मिद्यालयिा पमन प्रवेि पररक्षा मिन पाईन्छ । यमि सािषजमनक मिद्यालयिा नाि मनकाल्न सफल भएिा मनमज 
मिद्यालय छोडेर सािषजमनक मिद्यालय जान पाईन्छ ।   
 

 

 

 

 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※कुनै कुनै मिद्यालय, मिभागहरु िात्र  

 

सावषजमनक उच्च िाध्यमिक 

मिद्यालय जाने 

मनमज 
मिद्यालय
को प्रवेि 
पररक्षा  

सािषजमनक मिद्यालय प्रवेि पररक्षा 

(मिरे्ि छनौट) ※ 

 

सािषजमनक 

मिद्यालयको प्रवेि 

पररक्षा   

(मिरे्ि छनौट)※ 

सावषजमनक मिद्यालय िोश्रो भनाष खुला 

मनमज मिद्यालय िोश्रो भनाष खुला 

अन्य 

सािषजमनक मिद्यालय प्रवेि 
पररक्षा (सािान्य छनौट) 

 

 

सावषजमनक उच्च िाध्यमिक 

मिद्यालय जाने   

 

सावषजमनक मिद्यालय िोश्रो भनाष 

खुला 

मनमज मिद्यालय िोश्रो भनाष खुला 

अन्य 

 

 

सािषजमनक मिद्यालयको   

प्रवेि पररक्षा  

 (सािान्य छनौट) 

सािषजमनक मिद्यालयको 

प्रवेि पररक्षा (सािान्य 

छनौट) 

मनमज उच्च िाध्यमिक 

मिद्यालय जाने 

सावषजमनक उच्च 

िाध्यमिक मिद्यालय जाने   

सािषजमनक 

मिद्यालयको प्रवेि 

पररक्षा  (मिरे्ि 

छनौट)※ 
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सावगजशनक उच्च माध्यशमक शिद्यालय 

प्रवेि पिीक्षाका शिषयहरु 
प्रवेि परीक्षाका मिर्यहरु मिद्यालयका पाठ्यक्रि (कोर्ष) या मिभाग अनुसार फरक-फरक हुन्छन । यहाँ िैमक्षक 

क्षिताको पररक्षा मलने मिर्य तर्था त्यसको अलावा अन्य मिर्यहरुको िारेिा पररचय मिइएको छ ।  

■मिरे्ि मिद्यार्थी छनौट (िध्य फेबु्रअरीिाट फेबु्रअरीको अल्पन्ति सम्म)※२ 

पाठ्यक्रि/ मिभाग आमि िैमक्षक क्षिता पररक्षण आमि 

पूणषकालीन 

पाठ्यक्रि 

(फुल 

टाइि)  

उद्योगसंग सम्बल्पित पाठ्यक्रि (वािुकला मडजाइन 

पाठ्यक्रि, इिेररअर मडजाइन पाठ्यक्रि, प्रोडक्ट 

मडजाइन पाठ्यक्रि, चलमचत्र  मडजाइन पाठ्यक्रि, 

मभजुअल मडजाइन पाठ्यक्रि, मडजाइन मसस्टि 

पाठ्यक्रि) ग्लोिल अनुसिान पाठ्यक्रि, लमलतकला 

सम्बिी पाठ्यक्रि, िारीररक मिक्षा सम्बिी पाठ्यक्रि, 

प्रििषन कला पाठ्यक्रि, रंगिंच/मर्थएटर सम्बिी 

पाठ्यक्रि, संगीत सम्बिी पाठ्यक्रि, सािान्य मडजाइन 

पाठ्यक्रि 

५ वटा मिर्यहरु (जापानी भार्ा, सािामजक, 

गमणत, मिज्ञान, अंगे्रजी ※ १ ) 

 

प्रयोगात्मक क्षिता पररक्षण 

एकीकृत मिभाग (सिल्पिकरण सु्कल ) 
५ वटा मिर्यहरु (जापानी भार्ा, सािामजक, 

गमणत, मिज्ञान, अंगे्रजी ※ १ ) 

 

अन्तरवाषताष  

 

िहु-भामगय के्रमडट प्रणाली पमहलो र िोस्रो भाग (मक्रएमटभ सु्कल)  

मिवा तर्था रात्रीकालीन के्रमडट प्रणाली 

※ १ अंगे्रजीिा भने सुने्न (मलसमनंग) पररक्षा पमन सिािेस छ ।  

※ २ आवेिन मिनुभयो तर नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रिण, इन्लुएन्जा इत्यामिका कारण परीक्षा मिन असिर्थष हुनुभयो 

भने तपाईंले फरक तामलकािा परीक्षा मिन समकने सम्भावना भएकोले आफ्नो िाध्यमिक मिद्यालयिा पराििष गनुषहोस्। 

 

■सािान्य मिद्यार्थी छनौट (िाचष िमहनाको सुरु मतरिाट िध्य िाचष सम्म) ※२ 

※ १ अंगे्रजीिा भने सुने्न (मलसमनंग) पररक्षा पमन सिािेस छ ।  

※ २ आवेिन मिनुभयो तर नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रिण, इन्लुएन्जा इत्यामिका कारण परीक्षा मिन असिर्थष हुनुभयो 

भने तपाईंले फरक तामलकािा परीक्षा मिन समकने सम्भावना भएकोले आफ्नो िाध्यमिक मिद्यालयिा पराििष गनुषहोस्। 

※ ३ २१ वर्ष भन्दा िामर्थको मिद्यार्थीहरुको लामग सिेक्षण िापनको आवश्यकता पिैन । यिा मिद्यार्थीहरुको लामग िैमक्षक 

क्षिता पररक्षणको अलावा अन्तरवाषताष मलइन्छ । 

आििेकको इच्छा अनुसार आफ्नो िैमक्षक क्षिता लाइ मनिि लेखेर पेि गनष समकन्छ । 

※ ४ २१ वर्ष भन्दा िामर्थको मिद्यार्थीको लामग सिेक्षण िापनको आवश्यकता पिैन ।   

पाठ्यक्रि/ मिभाग आमि  िैमक्षक क्षिता पररक्षण आमि 

पूणषकालीन 

पाठ्यक्रि 

(फुल टाइि) 

मिरे्ि छनौट नगररने समू्पणष पाठयक्रिहरु 

५ वटा मिर्यहरु (जापानी भार्ा, सािामजक, 

गमणत, मिज्ञान,अंगे्रजी ※ १ ) 

मनमित सिय(मफक्स टाइि) प्रणाली अनुसारको पाठ्यक्रि ※३ 

 

३ वटा मिर्यहरु (जापानी भार्ा, गमणत, 

अंगे्रजी※ १ ) 

संचार प्रणालीको पाठ्यक्रि  ※४ अन्तरवाषताष 
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■िोस्रो छनौट (िाचष िमहनाको अल्पन्ति मतर) 

पाठ्यक्रि/ मिभाग आमि  िैमक्षक क्षिता पररक्षण आमि 

पररक्षािा सफल भएका मिद्यार्थीहरुको संख्याले िात्र भनाषको लामग 

िाग भएका  मिद्यार्थीहरुको संख्या पयाषप्त नभएको मिर्य आमि । 
अन्तरवाषताष 

■अन्य छनौट (फेबु्रअरी िमहनाको िध्य मतरिाट फेबु्रअरी अल्पन्ति सम्म) 

छनौटको नाि, मिद्यालय मिभाग आमि िैमक्षक क्षिता पररक्षण आमि 

ओसाका फुररचु तोयोनाका कोउतोउ गाक्कोउ नोसे-िुनकोउको 

लामग नािांमकत आििेकहरुको छनौट 

नोसे िाखा (एकीकृत पाठ्यक्रि ) ※२ 

५ वटा मिर्यहरु (जापानी भार्ा, सािामजक, गमणत, 

मिज्ञान,अंगे्रजी ※ १ ) 

अन्तरवाताष  

मििेििाट जापान फमकष एका मिद्यार्थीहरुको छनौट ※२ ※५  

अंगे्रजी पाठ्यक्रि, अन्तराषमष्ट्र य सांसृ्कमतक पाठ्यक्रि, ग्लोिल 

अध्ययन पाठ्यक्रि, ग्लोिल अनुसिान पाठ्यक्रि, एकीकृत  

पाठ्यक्रि  

गमणत, अंगे्रजी ※ १ 

अन्तरवाताष  

(कृपया पेज १५ (१) हेनुषहोला) 

जापानी भार्ाको सहयोगको आवश्यकता भएका जापान फमकष एका 

मिद्यार्थीहरु तर्था जापान आएका मििेिी मिद्यार्थीहरुको छनौट ※२ 

※ ६  

महगािी योिोगावा कोउकोउ (सािान्य पाठ्यक्रि ) 

फ़ुकुइ कोउकोउ  (एकीकृत पाठ्यक्रि) 

खािोिा नामिहाया कोउकोउ  (एकीकृत पाठ्यक्रि) 

याओमकता कोउकोउ (एकीकृत पाठ्यक्रि) 

सेइमि कोउकोउ (एकीकृत पाठ्यक्रि) 

नागायोसी कोउकोउ  (एकीकृत पाठ्यक्रि (सिल्पिकरण सु्कल) ) 

फुसेमकता कोउकोउ  (एकीकृत पाठ्यक्रि (सिल्पिकरण सु्कल)) 

ओसाका वाकािा कोउकोउ (िहु-भामगय के्रमडट प्रणाली पमहलो र 

िोस्रो भाग (मक्रएमटभ सु्कल)  

गमणत ,अंगे्रजी ※ १ 

मनिि (जापानी भार्ा िाहेक अन्य भार्ािा भएपमन 

हुन्छ)  

(कृपया पेज१६ (२) हेनुषहोला) 

बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लाधग स्ितन्त्रता 
सहायता पाठ्यक्रम※२ ※ ७ 

सािान्य पाठ्यक्रि 

फूल कारखाना पाठ्यक्रि, पयाषवरण हररयाली पाठ्यक्रि, जैमवक 

मवज्ञान पाठ्यक्रि 

िेकामनकल ईल्पन्जमनयररङ् पाठ्यक्रि, मवि्युत ईल्पन्जमनयररङ् 

पाठ्यक्रि, मवज्ञान र ईल्पन्जमनयररङ् पाठ्यक्रि 

एकीकृत पाठ्यक्रि 

एकीकृत पाठ्यक्रि (सिल्पिकरण सू्कल) 

अन्तरवाताष 

※ १ अंगे्रजीिा भने सुने्न (मलसमनंग) पररक्षा पमन सिािेस छ । 

※ २ आवेिन मिनुभयो तर नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रिण, इन्लुएन्जा इत्यामिका कारण परीक्षा मिन असिर्थष हुनुभयो 
भने तपाईंले फरक तामलकािा परीक्षा मिन समकने सम्भावना भएकोले आफ्नो िाध्यमिक मिद्यालयिा पराििष गनुषहोस्। 

※ ५ च्योउसा-स्यो (मटचरद्वारा मिइने मिद्यार्थी ररपोटष) को आवश्यकता पिैन । 

※ ६ च्योउसा-स्यो (मटचरद्वारा मिइने मिद्यार्थी ररपोटष) तर्था मजकोमसन्कोकु-स्यो (मिद्यार्थी स्वयं-िूल्ांकन ररपोटष) को आवश्यकता पिैन । 

।  

※ ७ योउइकु तेच्योउ(िौल्पिक अपाङ्गता समटषमफकेट) 

“अन्य छनौट” िा सािेल हुनको लामग सािान्य प्रवेि योग्यताको अलावा प्रते्यक छनौटको लामग आवश्यक योग्यताहरु छन् । 

योग्यताको आवश्यकता छ छैन भने्न िारेिा िाध्यमिक मिद्यालय (चु्यगाक्को) िाफष त सम्बल्पित नगरपामलकाको मिक्षा समिमतिा सम्पकष  

गरेर सोर्पुछ गनुषहोला । 

 ओसाका फुररचु तोयोनाका कोउतोउ नोसे-िुनकोउ (तोयोनाका उच्च िाध्यामिक मिद्यालयको िाखा–नोसे मिद्यालय) िा मिद्यार्थी भनाष 

छनौटका क्रििा कुनै प्रिाणपत्र वा भनाष ितषहरु आवश्यक पिैन । 
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सावगजशनक उच्च माध्यशमक शिद्यालय 

उत्तीणग शिद्यार्थीहरुको शनर्ागिण  
   

 

उत्तीणष या अनुत्तीणष भएको पत्ता लगाउने मिमर्को िारेिा पमहलेनै जानकारी मलनुहोस् र छनौट पररक्षाको लामग तयार 

हुनुहोस । 

 

िैमक्षक क्षिता पररक्षणको पररणाि, च्योउसा-स्यो (मटचरद्वारा मिइने मिद्यार्थी ररपोटष), मजकोमसन्कोकु-स्यो (मिद्यार्थी स्वयं-

िूल्ांकन ररपोटष), िेने्सचु (अन्तरवाताष) को आर्ारिा सफल मिद्यार्थीहरुको छनौट गररन्छ । 

 

■च्योउसा-स्यो (मटचरद्वारा मिइने मिद्यार्थी ररपोटष) 

च्योउसा-स्यो (मटचरद्वारा मिइने मिद्यार्थी ररपोटष) िाध्यमिक मिद्यालय (चु्यगाक्को) िाट उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा पठाइने 

कागजात हो । ९ वटा मिर्यहरु (जापानी भार्ा, सािामजक मिक्षा, गमणत, मिज्ञान, अंगे्रजी, संगीत, कला, स्वास्थ्य र िारीररक 

मिक्षा, प्रमिमर्/टेक्नोलोजी, गृह अर्थषिास्त्र) को पररणाि/िुल्ांकन (ह्योउतेइ भमनन्छ) र (गमतमवमर्/व्यवहारको रेकडष), 

(मिद्यार्थी पररर्ि तर्था समिमतको गमतमिमर्, सु्कल मभत्र गररने िैमनक मक्रयाकलापहरु) हरु यो कागजातिा लेल्पखएको हुन्छ 

। पररणािको िुल्ांकन ५ चरण हरुिा (५. ४. ३. २. १)िा मिभाजन गररएको हुन्छ । 

 

■मजकोमसन्कोकु-स्यो (मिद्यार्थी स्वयं-िूल्ांकन ररपोटष)  

मजकोमसन्कोकु-स्यो (मिद्यार्थी स्वयं-िूल्ांकन ररपोटष) आवेिन फारि संगै िुझाइन्छ । एउटा मनर्ाषररत मिर्यिा िाध्यमिक 

मिद्यालय (चु्यगाक्को) िा मसके्न तर्था उच्च िाध्यमिक मिद्यालय जाने इच्छा पुरा गनषको लामग सािान्य मनयिको रुपिा 

मिद्यार्थी आफैले लेख्नु पिषछ । 

 

(“जापानी भार्ा मनिेिनको आवश्यकता भएका पुन: जापान फमकष एका मिद्यार्थीहरु तर्था मििेिी मिद्यार्थीहरुको छनौट” 

को लामग िात्र मजकोमसन्कोकु-स्यो आवश्यकता पिैन ।) 

 

■िेने्सचु (अन्तरवाताष) 

अन्तरवाताष मलने व्यवस्र्था भएका मिद्यालयिा पमहलानै िुझाइएको मजकोमसन्कोकु-स्यो (मिद्यार्थी स्वयं-िूल्ांकन ररपोटष) 

को आर्ारिा अन्तरवाताष मलइन्छ । 

(अन्तरवाताष मलईने मिभाग लगायतका मिर्यका िारेिा र्थप जानकारीको लामग कृपया पेज १२ ~१३ िा हेनुषहोला) 

 

उच्च िाध्यमिक मिद्यालय मनयि अनुसार िैमक्षक क्षिता पररक्षण आमि, पररणाि तर्था च्योउसा-स्यो (मटचरद्वारा मिइने 

मिद्यार्थी ररपोटष) जिा मक्रयाकलाप लगायतको मनणषय आफ्नो मिद्यालयको एडमिसन पोलेसी (आवश्यक मिद्यार्थीको 

योग्यता ) अनुसार सफल मिद्यार्थीहरुको चयन गररने हुिा मजकोमसन्कोकु-स्यो (मिद्यार्थी स्वयं-िूल्ांकन ररपोटष) लेखे्न 

सियिा आफुले जान चाहेको हाइ सु्कलको एडमिसन पोलेसीको िारेिा पमहले नै जानकारी मलनुहोला।  
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सावगजशनक उच्च माध्यशमक शिद्यालय 

शिदेििाट जापान फशकग एका शिद्यार्थीहरु,  

जापानी भाषाको सहयोर्को आवश्यकता भएका जापान 

फशकग एका शिद्यार्थीहरु तर्था जापान आएका शिदेिी 

शिद्यार्थीहरुको छनौट  
 

  

मििेििाट जापान आएका मििेिी मिद्यार्थीहरु तर्था जापान फमकष एका मिद्यार्थीहरु जसको लामग जापानी भार्ाको 

सहयोगको आवश्यकता पिषछ त्यिा मिद्यार्थीहरुका लामग पमन सािषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा छनौट 

पररक्षा संचालन गररन्छ ।  

  

     (१) मििेििाट जापान फमकष एका मिद्यार्थीहरुको छनौट । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ लमक्षत मिद्यार्थीहरु 

सार्ारणतया मििेििा लगातार २ वर्ष भन्दा िढी िसोिास गरर त्यस पमछ जापान आएको र जापान आएको २ वर्ष 

नपुगेको मिद्यार्थी । 

■ लमक्षत पाठ्यक्रिहरु  

अंगे्रजी पाठ्यक्रि, अन्तराषमष्ट्र य सांसृ्कमतक पाठ्यक्रि, ग्लोिल अध्ययन पाठ्यक्रि, ग्लोिल अनुसिान पाठ्यक्रि, 

एकीकृत  पाठ्यक्रि 

■मिर्यििुहरु 

 परीक्षा मलइने मिर्यहरु गमणत ,अंगे्रजी र अन्तरवाताष हुन् (अन्तरवाताष जापानी भार्ािा मलइन्छ ) । 

 गमणत र अंगे्रजीको परीक्षािा परीक्षार्थीले चाहेको एउटा जापानी अनुवाि िब्दकोर् ल्ाउन मिल्छ। तर्थापी,  

अंगे्रजीको परीक्षािा अंगे्रजी-जापानी िब्दकोर् सारै्थ अंगे्रजीिा लेल्पखएका कुराहरु प्रयोग गनष पाइिैन। 
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(२) जापानी भार्ाको सहयोगको आवश्यकता भएका जापान फमकष एका मिद्यार्थीहरु तर्था जापान आएका मििेिी मिद्यार्थीहरुको 

छनौट 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(१), (२) नम्बरको छनौटको लामग आिेिन मिने हो भने हाल पढीरहेको िाध्यमिक मिद्यालय (चु्यगाक्को) िाट तपाईंले जान 

चाहेको उच्च िाध्यमिक मिद्यालयको लामग आिेिन मिनुपछष । यो छनौट िाट आिेिन मिन चाहने मिद्यार्थीहरुले हाल पढीरहेको 

िाध्यमिक मिद्यालय (चु्यगाक्को) को आफ्नो कक्षा मिक्षक संग सोर्पुछ गनुषहोला । 

  

■ लमक्षत मिद्यार्थीहरु 

सार्ारणतया चीन तर्था अन्य मवमभन्न िेििाट जापान आएका मििेिी मिद्यार्थीहरु जसले प्रार्थमिक मिद्यालयको ४ कक्षा भन्दा 

िामर्थ भनाष भएका हुन्छन ।  

■िैमक्षक सत्र २०२३ (रेइवा ५ साल) सालिा संचालन हुने मिद्यालय हरु (रेइवा ५ साल फेबु्रअरी कायाषन्वयन)   

महगािी योिोगावा कोउकोउ (सािान्य पाठ्यक्रि ) 

फुकुई कोउकोउ (एकीकृत पाठ्यक्रि) 

खािोिा नािीहाया कोउकोउ (एकीकृत पाठ्यक्रि)   

याओमकता कोउकोउ (एकीकृत पाठ्यक्रि)  

सेइमि कोउकोउ (एकीकृत पाठ्यक्रि)、 

नागायोसी कोउकोउ (एकीकृत पाठ्यक्रि (सिल्पिकरण सु्कल) ) 

फुसेमकता कोउकोउ (एकीकृत पाठ्यक्रि (सिल्पिकरण सु्कल)) 

ओसाका वाकािा कोउकोउ (िहु-भामगय के्रमडट प्रणाली पमहलो र िोस्रो भाग (मक्रएमटभ सु्कल)  

■मिर्यििुहरु  

 परीक्षा मलइने मिर्यहरु मनिि, गमणत, अंगे्रजी (अंगे्रजी भार्ाको सुने्न/मलसमनङ्ग परीक्षा पमन मलइन्छ) हुन्। 

 मनिि जापामनज भार्ा िाहेक अन्य भार्ािा पमन लेख्न समकन्छ । 

 िैमक्षक क्षिता िापन पररक्षािा प्रस्नको  खानजीिा फुररगाना पमन राल्पखन्छ । 

 मनििको सिवषिा मनििको प्रस्न िुज्न समजलो होस् भनेर मनििको मिर्षकको िुख्य िँुिाहरुलाई मििेिी  

भार्ािा िुझाइन्छ । 

 परीक्षािा मििेिी भार्ाका िब्दकोर्हरु २ वटा सम्म प्रयोग गनष मिल्छ। तर्थापी, अंगे्रजीको परीक्षािा अंगे्रजी- 

जापानी/ अंगे्रजी-जापानी िब्दकोर् लगायत अंगे्रजीिा लेल्पखएका कुराहरु प्रयोग गनष पाइिैन। 

※ यो छनौटिा मजकोमसन्कोकु-स्यो (मिद्यार्थी स्वयं-िूल्ांकन ररपोटष) को आवस्यकता पिैन । 

※ यो छनौटिा आफुले आिेिन मिन सम्भवछ मक छैन मिक्षा कायाषलयिा नोवेम्बर िमहनािा सोर्पुछ गरेर  

जानकारी मलनुपिषछ । सोर्पुछ गिाष, आप्रिासन मववरण (इमिगे्रसन रेकडष ) कागजातहरुको आवस्यकता पिषछ 

। यिा कागजातहरु तयार पानषको लामग सिय लागे्न भएकोले सकेसम्म मछटो आफ्नो मिद्यालयको मिक्षकसंग 

सियिै सरसल्लाह गनुषहोला । 
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सावगजशनक उच्च माध्यशमक शिद्यालय 

जापानी भाषाको सहयोर् आवश्यकता भएका जापान 

फशकग एका शिद्यार्थीहरु लयायतका शिद्यार्थीहरुको लाशर् प्रवेि 

पिीक्षामा शदइएको सुशिर्ा 
 

  

सािषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालयको प्रवेि परीक्षािा जापानी भार्ाको मनिेिनको आवश्यकता भएका 

जापान आएका मििेिी मिद्यार्थीहरु तर्था जापान फमकष एका मिद्यार्थीहरुको लामग मििेर् सुमिर्ाहरु छन् । 

यिा सुमिर्ाहरु उपभोग गनष समकन्छ मक समकिैन भने्न िारे हाल अध्ययनरत मिद्यालय (चु्यगाक्को) को आफ्न 

कक्षा मिक्षक संग सोर्पुछ गनुष होला । 

 

सुमिर्ाहरु①  

■ लमक्षत मिद्यार्थीहरु  

जापान फकेका वा जापान फमकष  आई सार्ारणतया प्रार्थमिक मिद्यालयको १ कक्षा भन्दा िामर्थका कक्षािा भनाष हुने 

मिद्यार्थी । 

■ लमक्षत हाइ सु्कल  

समू्पणष सावषजमनक हाइ सु्कलहरु  

■ मिर्यििुहरु 

A िैमक्षक क्षिता पररक्षणको र्थमपने सिय (लगभग १.३ गुणा) 

A स्वीकृत भएको खण्डिा B, C, D को लामग पमन फारि भनष समकन्छ ।  

 

 

B परीक्षािा मििेिी भार्ाका िब्दकोर्हरु २ वटा सम्म प्रयोग गनष मिल्छ। तर्थापी, अंगे्रजीको परीक्षािा अंगे्रजी-

जापानी/ अंगे्रजी-जापानी िब्दकोर् लगायत अंगे्रजीिा लेल्पखएका कुराहरु प्रयोग गनष पाइिैन। इलेक्टर ोमनक 

िब्दकोर् भने प्रयोग गनष पाईिैन । िब्दकोर् प्रयोग गरेको खण्डिा जापानी भार्ाको (खान्ज़ीको उच्चारण तर्था 

लेखन) सम्बिी प्रश्नहरुलाई हटाईन्छ । 

C िैमक्षक क्षिता पररक्षणको प्रश्नहरुिा भएका खान्ज़ीिा भने फुररगाना (खान्ज़ीको पढ्ने तररका) राल्पखमिने व्यवस्र्था 

छ । 

तर्थापी, जापानी भार्ाको पररक्षािा (खान्ज़ीको उच्चारण) सम्बिी प्रश्नहरुलाई हटाईन्छ। 

D जापानी भार्ाको सन्दभषिा, रचना तर्था मनिि लेखे्न िैलीका प्रश्नहरु सोमर्एको खण्डिा प्रश्नहरु िुझ्न समजलो होस् 

भनेर उि प्रश्नहरुका िुख्य िँुिाहरुलाई मििेिी भार्ािा मिद्यार्थीलाई िुझाईमिने व्यवस्र्था छ ।   
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सुमिर्ाहरु ② 

■ लमक्षत मिद्यार्थीहरु 

सार्ारणतया, मििेििा लगातार २ िर्ष भन्दा िमढ िसी जापान फमकष  आएर २ िर्ष ननाघेको ब्यल्पि 

■ लमक्षत उच्च िाध्यमिक मिद्यालय 

समू्पणष सािषजमनक उच्च िाध्यमिक मिद्यालय 

■ मिर्यििुहरु 

मजकोमसन्कोकु-स्यो (मिद्यार्थी स्वयं-िूल्ांकन ररपोटष) लेख्िा, अमभभावक तर्था सु्कलको मिक्षकलाई आफ्नो सिािा लेख्न 

मिन समकन्छ । आफ्नो सिािा अरुलाई लेख्न मिनलाई असम्भि भएिा, जापानी भार्ा नभएर जुनसुकै भार्ािा पमन लेख्न 

समकन्छ । 

 

यिा मकमसिका सुमिर्ाहरु उपभोग गनषको लामग हाल पढी रहेको िाध्यमिक मिद्यालय (चु्यगाक्को)ले,आफु जान चाहेको 

उच्च िाध्यमिक मिद्यालयिा उि सुमिर्ाहरुको लामग फारि भरेर िुझाउनु पिषछ । त्यसकारण यिा मकमसिका सुमिर्ाहरु 

उपभोग गने भएिा हाल पढ्िै गरेको मिद्यालयिा मिक्षक संग सियिै सरसल्लाह गनुषहोला । 

 

（＊）सुमवर्ाहरुको िारेिा िताइएका प्रिावहरु योजना िात्र हुन् । औपचाररक रुपिा िैमक्षक सत्र २०२२ साल (रेइवा ४ 

साल) जुलाई~अगस्ट िमहना मतर मनणषय हुन्छ । 
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 सावगजशनक उच्च माध्यशमक शिद्यालय  

िैशक्षक सत्र २०२३ साल (िेइवा ५ साल) को प्रवेि परिक्षाको   

समय ताशलका 
प्रवेि पररक्षाको लामग पाठ्यक्रि, मिर्य तर्था मिभाग अनुसार फारि भने मिमत, पररक्षाको तामलका, पररक्षाफ़ल 

मनष्कासन हुने मिनहरु फरक-फरक हुन्छन । आफु जाने उच्च िाध्यमिक मिद्यालयको पाठ्यक्रिको फारि भने मिमत, 

पररक्षाको तामलका आमिको िारेिा जानकारी मलनुहोला । 

 

 

छनौटका प्रकार आिेिन  अवमर् 
मनरीक्षण सािग्री र परीक्षा 

मिमत ※ 

पररक्षाफ़ल 

मनष्कासन 

हुने मिमत 

मि
से

र्
 छ

न
ौट

  

पू
ण

षक
ाल

ीन
 प

ाठ्य
क्र

ि
 

・उद्योगसंग सम्बल्पित मिर्य 

(वािुकला मडजाइन पाठ्यक्रि, इिेररअर मडजाइन 

पाठ्यक्रि, प्रोडक्ट मडजाइन पाठ्यक्रि चलमचत्र  

मडजाइन पाठ्यक्रि, मभजुअल मडजाइन पाठ्यक्रि, 

मडजाइन मसस्टि पाठ्यक्रि) तर्था ग्लोिल 

अनुसिान पाठ्यक्रि, लमलत कला सम्बिी 

पाठ्यक्रि, िारीररक मिक्षा सम्बिी पाठ्यक्रि, 

प्रििषन कला पाठ्यक्रि, रंगिंच/मर्थएटर सम्बिी 

पाठ्यक्रि,, सािान्य मडजाइन पाठ्यक्रि 

फेबु्रअरी  १४ 

(िंगलिार)  तर्था 

फेबु्रअरी  १५ 

(िुर्िार) 

िैमक्षक  क्षिता पररक्षण  

फेबु्रअरी २० (सोििार)  

व्यावहाररक पररक्षण  

 फेबु्रअरी २१ (िंगलिार) 

िा

चष 

२ 

(

सो

ि

) 

िाचष  १ 

(िुर्िार) 

 

संगीत सम्बिी पाठ्यक्रि 

फेबु्रअरी   ७ 

(िंगलिार) 

तर्था 

फेबु्रअरी  ८ 

(िुर्िार) 

गायन िुख्य व्यािहाररक 

कौिल   

फेबु्रअरी १८  (िमनिार) 

िैमक्षक  क्षिता पररक्षण , 

आवाज सुने्न  फेबु्रअरी  २० 

(सोििार) 

एमककृमतक पाठ्यक्रि (सिल्पिकरण सु्कल ) फेबु्रअरी  १४ 

(िंगलिार) तर्था 

फेबु्रअरी  १५ 

(िुर्िार) 

िैमक्षक  क्षिता पररक्षण  

फेबु्रअरी २० (सोििार) 

अन्तरवाताष  

फेबु्रअरी २१ (िंगलिार) 

(िहु-भामगय के्रमडट प्रणाली पमहलो र िोस्रो भाग  

(मक्रएटीि सु्कल ) 

मिवा तर्था रात्रीकालीन के्रमडट प्रणाली  

ओसाका फुररचु तोयोनाका कोउतोउ गाक्कोउ नोसे-िुनकोउको 

लामग नािांमकत आििेकहरुको छनौट 

फेबु्रअरी  १४ 

(िंगलिार) 

तर्था 

फेबु्रअरी  १५ 

(िुर्िार) 

 

िैमक्षक  क्षिता पररक्षण  

फेबु्रअरी २० (सोििार) 

अन्तरवाताष  

फेबु्रअरी २१ (िंगलिार) 

मििेििाट जापान फमकष एका नािांमकत मिद्यार्थीहरुको छनौट  

िैमक्षक  क्षिता पररक्षण , 

अन्तरवाताष  

फेबु्रअरी २० (सोििार) 

जापानी भार्ाको सहयोगको आवश्यकता भएका जापान 

फमकष एका मिद्यार्थीहरु तर्था जापान आएका मििेिी मिद्यार्थीहरुको 

छनौट 

िैमक्षक  क्षिता पररक्षण , 

मनिि 

फेबु्रअरी २० (सोििार)  

िानमसक रुपिा अिि मिद्यार्थीहरुको लामग आत्मा मनभषर 

गराउने सहयोगात्मक कोर्षको लामग अिेिकहरुको छनौट 

अन्तरवाताष  

फेबु्रअरी १७ (िुक्रिार), २०  

(सोििार), २१ (िंगलिार)  

को मभत्र कुनै एक मिन 

※आवेिन मिनुभयो तर नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रिण, इन्लुएन्जा इत्यामिका कारण परीक्षा मिन असिर्थष हुनुभयो 

भने तपाईंले फरक तामलकािा परीक्षा मिन समकने सम्भावना भएकोले आफ्नो िाध्यमिक मिद्यालयिा पराििष गनुषहोस्। 
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※आवेिन मिनुभयो तर नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रिण, इन्लुएन्जा इत्यामिका कारण परीक्षा मिन असिर्थष हुनुभयो 

भने तपाईंले फरक तामलकािा परीक्षा मिन समकने सम्भावना भएकोले आफ्नो िाध्यमिक मिद्यालयिा पराििष गनुषहोस्। 

 

  

 

छनौटका  प्रकारहरु आिेिन अवमर् 
मनरीक्षण सािाग्री र परीक्षा 

मिमत ※ 

पररक्षाफ़ल 

मनष्कासन 

हुने मिमत 

स
ाि

ान्य
 छ

न
ौट

 

पू
ण

षक
ाल

ीन
 (फु

ल
 ट

ाइ
ि

) प
ाठ्य

क्र
ि

 स
ाि

ान्य
 

प
ाठ्य

क्र
ि

 

・ सािान्य पाठ्यक्रि 

(के्रमडट/युमनट (तानइ) प्रणाली भएका हाइ सु्कलहरु 

सिािेस) 

・ व्यापार सम्बिी पाठ्यक्रि  

・ ग्लोिल मिजीनेस सम्बिी पाठ्यक्रि  

・ कृमर् सम्बिी पाठ्यक्रि ・ उद्योग सम्बिी 

पाठ्यक्रि (मिरे्ि छनौट मिर्य मिभाग सिािेि 

गररिैन ) 

・  मिक्षा सूचना पाठ्यक्रि, अंगे्रजी पाठ्यक्रि 

・ अन्तराषमष्ट्र य  सांसृ्कमतक  पाठ्यक्रि 

・ ग्लोिल अध्ययन पाठ्यक्रि  ・ मिज्ञान र गमणत 

पाठ्यक्रि・ एकीकृत मिज्ञान पाठ्यक्रि   

・साइन्स मक्रयसन पाठ्यक्रि 

・सामहत्य मिभाग  र मिक्षा सामहत्य मिभाग   

・कल्ाण तर्था स्वयंसेवा पाठ्यक्रि ・खाद्य संसृ्कमत 

पाठ्यक्रि  

・एकीकृत पाठ्यक्रि (मक्रएटीि सु्कल सिािेस हुन्छ 

तर सिल्पिकरण सु्कल सिािेस हुिैन) 

िाचष   ३ 

(िुक्रिार) 

िाचष  ६ 

(सोििार) 

तर्था  

िाचष  ७ 

(िंगलिार) 

 

िैमक्षक  क्षिता पररक्षण 

आमि  

िाचष  १०   (िुक्रिार) 

 

िाचष   २०  

(सोििार)  

मनर्ाषररत सियको पाठ्यक्रि  

संचार प्रणालीको पाठ्यक्रि  

िाचष   २ 

(मिमहिार) 

िाचष  ३ 

(िुक्रिार) तर्था 

िाचष  ५    

( आईतिार) 

अन्तरवाताष िाचष ८   

( िुर्िार) ९ ( मिमहिार ) 

१२  (आईतिार) मभत्र कुनै १ 

मिन  

िोश्रो भनाष खुला 

प्रवेिकताषको छनौट (कायाषन्वयन गने मिद्यालय भएको खण्डिा ) 
िाचष   २३ 

(मिमहिार) 

अन्तरवाताष  

िाचष २३  

(  मिमहिार ) 

िाचष  २७  

(सोििार) िानमसक रुपिा अिि मिद्यार्थीहरुको लामग सहयोगात्मक 

कोर्षको प्रिेि पररक्षा (कायाषन्वयन गने मिद्यालय भएको खण्डिा ) 

िरि ऋतु प्रवेिकताष छनौट  

िैमक्षक सत्र 

२०२३ साल 

(रेइवा ५ साल) 

सेपे्टम्बर  ५ 

(िंगलिार) 

मनिि,अन्तरवाताष 

िैमक्षक सत्र २०२३ साल 

(रेइवा ५ साल) 

 

 सेपे्टम्बर ८ ( िुक्रिार) 

िैमक्षक सत्र 

२०२३ साल 

(रेइवा ५ साल) 

 सेपे्टम्बर १४ 

(मिमहिार) 
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अध्ययन र्नगको लाशर् आशर्थगक रुपमा सहयोर् र्ने प्रणाली 

उच्च माध्यशमक शिद्यालय भनाग र्नगको लाशर् लागे्न  िकम अस्र्थाई रुपमा सापट 

शदने प्रणाली 
 

हाइ सु्कल भनाष गनषको लामग लागे्न आवश्यक रकि सापटी मलन समकन्छ । योग्यता, िर तर्था मफताष गने तररकाहरु  

सम्बिी मविृत जानकारीको लामग मसरै् यहाँ मिएको ठेगानािा सम्पकष  गनुषहोला । 

 नाि सापटी मिइने रकि फारि भने सिय सम्पकष  

ओसाका मप्रफेक्चर 

छात्रवृमत्त संघ 

(ओसाकाफु 

इकुएइखाइ ) 

  

सािषजमनक हाइ सु्कल  

५०,००० येन मभत्र    

मनमज हाइ सु्कल  

२५०,००० येन मभत्र   

जुमनअर हाइ सु्कल तेश्रो 

िर्षिा हुिा  सेपे्टम्बरको 

िुरुवात िाट अक्टोिरको 

पमहलो हप्ता मतर सम्म 

फोन  

०६-६३५७-६२७२ 

 

जीवन कल्ाण कोर् 

(सेइकाचु फुकुिी 

मिमकन ) 

५००,००० येन मभत्र   
हाइ सु्कल भनाष भएपमछको 

अमप्रलको अल्पन्ति सम्म   

प्रते्यक नगरपामलका सािामजक 

कल्ाण पररर्ि   

 

एकल िािु िच्चा  

एकल आिा िच्चा, 

मवर्वा  

कल्ाण कोर् 

((िोसी/फुसी/खाफु 

फुकुिी मिमकन) 

 

 सािषजमनक हाइ सु्कल (घरिाटै सु्कल 

आउने जाने)  :    

१५०,००० येन मभत्र   

मनमज हाइ सु्कल (घरिाटै सु्कल 

आउने जाने)   

४१०,००० येन मभत्र   

भनाष मनमित भएर भनाष िुल्क 

मतरेको १ िमहना मभत्र सम्म 

िसोिास गरेको के्षत्रिा भएका 

कल्ाण कायाषलय आमि 

टर ामफक रद्दीकरण 

छात्रवृमत्त कोर् 

(कोउचुउ इजी 

इकुएइखाइ ) 

① २००,०००येन 

② ४००,०००येन   

③ ६००,०००येन 

आिेिन फारि भने सिएिा ①～③ 

िाट छानु्न होला  

जुमनअर हाइ सु्कल तेश्रो 

िर्षिा हुिा अमप्रल िाट 

जनवरीसम्म 

फोन 

०१२०-५२ -१२८६   

आिीनागा छात्रवृमत्त 

कोर् (आिीनागा 

इकुएइखाइ) 

मनमज हाइ सु्कल  ३०० ,००० येन 

(पररवतषनको सम्भावना छ) 
िरि ऋतुिा गने योजना 

फोन 

०१२०- ७७- ८५६५ 
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अध्ययन र्नगको लाशर् आशर्थगक सहयोर् र्ने प्रणाली 

छात्रिृशत्त प्रणाली 
 पाररिाररक अवस्र्था तर्था अन्य आमर्थषक अवस्र्थाको कारणले गिाष हाइ सु्कलको पढाई  िुल्क (मफस) मतनष नसके्न 

मिद्यार्थीहरुको लामग मिक्षण िुल्क प्रिान गने तर्था सापटी /उर्ारो मिने प्रणाली छ । मिक्षण िुल्क सापटी /उर्ारो 

मलएकोछ भने हाइ सु्कल उतीणष(पास) भएपमछ उि रकि मफताष गनुष पछष  । योग्यता, िर तर्था मफताष गने 

तररकाहरु सम्बल्पि मविृत जानकारीको लामग मसरै् यहाँ मिएको ठेगानािा सम्पकष  गनुषहोला । 

 नाि सापटी मिईने रकि   फारि भने सिय सम्पकष  

ओसाका मप्रफेक्चर 

छात्रवृमत्त संघ 

(ओसाकाफु 

इकुएइखाइ ) 

सािषजमनक हाइ सु्कल.मनमज हाइ 

सु्कलिा आफैले मतनुष पने टु्यसन िुल्क 

रकि        +१००,००० येन मभत्र   

जुमनअर हाइ सु्कल तेश्रो 

िर्षिा हुिा   

सेपे्टम्बरको िुरुवात मतरिाट  

अक्टोिरको पमहलो हप्ता 

मतर सम्म 

हाइ सु्कल भनाष भैसके पमछ 

पमन आिेिन फारि भनष 

समकन्छ  

फोन 

०६-६३५७-६२७२ 

जीवन कल्ाण कोर् 

(सेइकाचु फुकुिी 

मिमकन )  

िामसक खचष ३५,००० येन मभत्र  
जमहले पमन आिेिन फारि 

िुझाउन समकन्छ 

प्रते्यक नगरपामलका 

सािामजक कल्ाण पररर्ि   

एकल िािु िच्चा  एकल 

आिा िच्चा, मवर्वा  

कल्ाण कोर् 

((िोसी/फुसी/खाफु 

फुकुिी मिमकन) 

 

हाइ सु्कलिा आफैले मतनुष पने टु्यसन 

िुल्क मनिः िुल्क हुने रकि िरािर उर्ारो 

मिने सेवा लागू हुने छैन ।  

(सापटी रकिको िारेिा सरसल्लाह गनुष 

आवश्यक छ) 

कुन हाइ सु्कल जाने मनमित 

भएपमछ जमहले पमन आिेिन 

फारि िुझाउन समकन्छ 

िसोिास गरेको के्षत्रिा 

भएका कल्ाण कायाषलय 

आमि  

टर ामफक रद्दीकरण 

छात्रवृमत्त कोर् (कोउचुउ 

इजी इकुएइखाइ )  

िामसक खचष  

①२०,००० येन  

②३०,००० येन  

③४०,००० येन 

①～③िाट छानु्न होला  

जुमनअर हाइ सु्कल तेश्रो 

िर्षिा हुिा  

अमप्रल ~ जनवरर  

हाइ सु्कल भनाष भैसके पमछ  

अमप्रल  ~ जनवरर  

फोन 

०१२०-५२-१२८६   

आिीनागा छात्रवृमत्त कोर् 

(आिीनागा इकुएइखाइ) 

िामसक रकि   

सािषजमनक हाइ सु्कल  २५,००० येन  

मनमज हाइ सु्कल             ३०,००० येन  

(पररवतषनको सम्भावना छ) 

 िरि ऋतुिा गने योजना 
फोन 

०१२०-७७-८५६५ 

चीनिाट जापान 

फमकष एका  िमहला 

मिद्यार्थी हाइ सु्कल 

आमिका  छात्रवृमत 

िामसक रकि    २०,००० येन  

मफताष मिनु पिैन 

जुमनअर हाइ सु्कल तेश्रो 

िर्षिा हुिा   

 नोभेम्बर १ ~ मडसेम्बर १५   

यािाजाकी युको िुन्का 

जाईिान  

फोन   

०७२-२६६-२५२२   

कोररयन छात्रवृमत सिाज  

छात्रवृमत 

िामसक रकि  १०,००० येन 

मफताष मिनु पिैन 

मिद्यालय भनाष भैसकेपमछ  

अमप्रल ~ िे  मतर 

 (इिरनेटिाट पमन आवेिन मिन 

समकन्छ) 

फोन 

०३–३३४३–५७५७ 
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अकस्मात् आम्दानी घट्ने जस्ता कािणहरूले टु्यसन िुल्क शतनग र्ाह्रो 

भएको खण्डमा सहयोर् र्ने प्रणाली 

 
अमभभावकहरुले काि गने कम्पनीको संचालन अिस्र्था नराम्रो भई आम्दानीको ठूलो महस्सा गुिाउनु पने जिा 

कारणले टु्यसन िुल्क मतनष गाह्रो भएको अिस्र्थािा टु्यसन िुल्क कि गनष तर्था िुल्क मिनाहा गनष समकन्छ ।  

टु्यसन िुल्क कि गनष तर्था िुल्क मिनाहा गनषका लामग केमह ितषहरु छन् ।  उि ितषहरुका िारेिा मविृतिा 

िुझ्नका लामग अध्ययन गने मिद्यालय वा तलको ठेगानािा सम्पकष  गनुषहोस् ।  (जापानी भार्ा िाफष त जानकारी 

मिइने छ ।) 

 

 

■सावषजमनक हाइ सु्कलको िारेिा 

ओसाका प्राल्पन्तय मिक्षा पररर्ि् िैमक्षक मवत्त मिभाग, राजस्व सिूह  

टेमलफोन नम्बर：06-6941-0351（एक्सटेन्सन 6913） 

 

■मनमज हाइ सु्कल आमिको िारेिा 

ओसाका प्राल्पन्तय मिक्षा पररर्ि् मनजी मिक्षा मिभाग, प्रार्थमिक, जुमनयर हाई, र हाई सू्कल पिोन्नमत 

सिूह   

टेमलफोन नम्बर：06-6941-0351（िुख्य सम्पकष ） 

ओसाका प्रान्त नागररक सोर्पुछ सेिर मपमपत्तो लाइन 

टेमलफोन नम्बर：06-6910-8001 
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उच्च माध्यशमक शिद्यालय नजाने शिद्यार्थीहरुको लाशर् अको 

िैकन्तिक पाठ्यक्रम 
  

जुमनअर हाइ सु्कल उतीणष भएपमछ हाइ सु्कल नजाने मिद्यार्थीहरुको लामग मनम्न मलल्पखत पाठ्यक्रिहरु छन् । 

    

   

 

काि पाउनको लामग के गनुष पछष  ?  

                         

⇒२ वटा तररकाहरु छन्:  

① हेलो वकष िाट कािको पररचय गराइ िागे्न । 

② पररवारको मचनजानको िान्छेहरु िाट कािको पररचय गराइ िागे्न । 

हेलो वकष  भनेको कािगनष चाहने व्यल्पिहरुलाई कािको पररचय गराईमिने ठाउँ  । मचमनयाँ भार्ा, अंगे्रजी भार्ा, 

पोतुषगल भार्ा, से्पनी भार्ा, मभयतनािी भार्ा , नेपाली भार्ा,युके्रनी भार्ा , आमििा सरसल्लाह गनष मिल्ने (हेलो 

वकष हरु) पमन छन् ।

■ हाइ सु्कल भन्दा िाहेक अन्य पाठ्यक्रि 

प्रामिमर्क ब्यिसामयक हाइ सु्कल (कोउतोउ सेनिोन् गाक्कोउ)     

यो यिो सु्कल हो जहाँ िुख्य रुपिा उद्योग तर्था प्रामिमर्क प्रणाली सम्बिी मिक्षा हामिल गनष समकन्छ । 

उच्च मिक्षा हाइ सु्कल (कोउतोउ सेनसु्यउ गाक्कोउ)  

यो यिो सु्कल हो जहाँ िुख्य रुपिा व्यवसाय र जीवन यापनका लामग अत्यावश्यक कुराहरु सम्बिी मिक्षा हामिल 

गनष समकन्छ । 

उच्च ब्यिसामयक प्रामिमर्क हाइ सु्कल (कोउतोउ स्योकुग्योउ मगजु्यचु सेनिोन् कोउ)  

यो यिो सु्कल हो जहाँ िुख्य रुपिा काि गनषको लामग अत्यावश्यक मसपहरु मसक्न सकु्न हुन्छ । 

 

सु्कल अनुसार मसके्न कुराहरु फरक-फरक हुन्छ । मविृत जानकारीको लामग हाल पढीरहेको सु्कलको आफ्नो कक्षा 

मिक्षकलाई सियिै सोध्नुहोला । 

■ घरायसी काि, पाररिाररक व्यवसाय  

■ रोजगारीको  लामग       
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पिामिग प्रदान र्ने संघ संस्र्थाहरुको सुची 
   

 पाठ्यक्रि चयनको िारेिा  टेमलफोन तर्था इ-िेल िाट पमन सम्पकष  गनष समकन्छ । 

 

 पराििष संगठनको नाि  सम्पकष  सम्पकष  िाध्यि भार्ाहरु 

ओसाका प्राल्पन्तय मिक्षा पररर्ि्, 

गाउ/नगरपामलका मिक्षा कायाषलय  

प्रार्थमिक तर्था िाध्यमिक मिद्यालय मिभाग , 

क्याररयर सपोटष गु्रप 

०६-६९४१-०३५१ 

(एक्सटेन्सन ५४८४) 
जापानी भार्ा 

ओसाका मसमट मिक्षा िोडष ०६-६२०८-८१२८   जापानी भार्ा 

साखाई मसमट मिक्षा िोडष  ०७२-२२८-७४३६ जापानी भार्ा 

ओसाका मप्रफेक्चर मििेिी मिद्यार्थी मिक्षा 

अनुसिान पररर्ि 

फ्याक्स: ०५०-३३८३-२६८३ 

इ-िेल: fugaikyo@nifty.com 
जापानी भार्ा 

ओसाका मसमट मििेिी मिद्यार्थी मिक्षा अनुसिान 

पररर्ि  
०७०-१७९६-००५० जापानी भार्ा 

 

＜ネパール語＞ 

२०२२ (रेइवा ४ साल) सेपे्टम्बरिा प्रकामित 

◆सम्पािन तर्था प्रकािन ◆ 

ओसाका प्राल्पन्तय मिक्षा पररर्ि्, गाउ/नगरपामलका मिक्षा कायाषलय (ओसाकाफु क्योउइकुच्यो 

सीच्योउसोन क्योउइकुमसचु), प्रार्थमिक तर्था िाध्यमिक मिद्यालय मिभाग, क्याररयर सपोटष गु्रप  

टेमलफोन 06-6941-0351(एक्सटेन्सन 5484)  फ्याक्स 06-6944-3826 

इ-िेल  shichosonkyoiku@sbox.pref.osaka.lg.jp 

URL    https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/ 

※ ब्यिसामयक प्रयोजन िाहेकका कायषको लामग पुन प्रकािन गनष अनुिमत छ । पुन: प्रकािन गने 

सियिा प्रकािन गने स्रोतको नाि अवस्य खुलाउनुहोला ।   


