
 سکولز کا تعارف<ا>ہائی 

 پری فیکچر اسکول ڈسٹرکٹ ہوگا۔ مرادسے،  FY2014تمام 

تک استعمال ہونے والے اسکول ڈسٹرکٹس میں تقسیم شدہ ہائی  FY2013اگر آپ نقشے پر کلک کریں گے، تو یہ 

 اسکولز کو دکھائے گا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الئینز ریلوے



 -منعقد کریں گےسکریننگز میں داخلوں کی   2023جو تعلیمی سال وہ ہائی سکول -

 (1)سابق ڈسٹرکٹ نمبر 

 نمبر 
 میںکانجی حروف 

 اسکول کا نام
 کورسز اسکول کا نام

1 豊中高校能勢分校 (تویوناکا نوسے بنکوTOYONAKA NOSE-BUNKO) مربوط  تعلیمی کورس 

2 渋谷高校 (شیبوتانیSHIBUTANI) عمومی تعلیمی کورس 

3 池田高校 (اِکیداIKEDA) عمومی تعلیمی کورس 

4 箕面高校  ِم(ُنوMINOO) 
عمومی تعلیمی کورس، عالمی تعلیمی  

 کورس

5 豊島高校 (تَیِشیماTESHIMA) عمومی تعلیمی کورس 

6 千里青雲高校 (سینری سیئونSENRI SEIUN) مربوط  تعلیمی کورس 

7 豊中高校 (تویوناکاTOYONAKA) ہیومینیٹیز اور سائنس کورس 

8 刀根山高校 (تونی یاماTONEYAMA) عمومی تعلیمی کورس 

9 園芸高校 گےینا(ENGEI) 
فالور فیکٹری کورس، ماحولیاتی سبزے کا 

 کورس، بائیو سائنس کورس

10 桜塚高校 (ساکورازوکاSAKURAZUKA) عمومی تعلیمی کورس 

11 東淀川高校 ودوگی ہیگاشی(واHIGASHIYODOGAWA) عمومی تعلیمی کورس 

12 北野高校 (کیتانوKITANO) ہیومینیٹیز اور سائنس کورس 

13 東淀工業高校 کوگ-ہیگاشیودو(یوHIGASHIYODO-KOGYO) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

14 淀商業高校 یودو-(شوگیوYODO-SHOGYO) کامرس کورس، بہبودی رضاکاری کا کورس 

15 桜和高校  اووا(OWA) ایجوکیشنل ہیومینیٹیز اینڈ سائنس کورس 

16 柴島高校 (کونی جیماKUNIJIMA) مربوط  تعلیمی کورس 

17 淀川清流高校 یودو گ(واسیریوYODOGAWA SEIRYU) 
مربوط  تعلیمی کورس )بااختیار بنانے واال 

 اسکول(

18 摂津高校 سیت(ُسوSETTSU) 
 یتعلیم طبعیعمومی تعلیمی کورس، 

 کورس

19 北摂つばさ高校 ہوکوسیتس (تسوباساHOKUSETSU TSUBASA) عمومی تعلیمی  کورس 

20 大冠高校 (اوہکانموریOHKANMURI) عمومی تعلیمی  کورس 

21 槻の木高校 (تُسوکی نوکیTSUKINOKI) )عمومی تعلیمی  کورس )کریڈٹ سسٹم 

22 茨木高校 (ایباراکیIBARAKI) ہیومینیٹیز اور سائنس کورس 

23 春日丘高校 او کاسگا(کاKASUGAOKA) عمومی تعلیمی  کورس 

24 茨木西高校 (ایباراکی نیشیIBARAKINISHI) عمومی تعلیمی  کورس 

25 吹田東高校 (سوئیتا ہیگاشیSUITAHIGASHI) ورسعمومی تعلیمی  ک 

26 山田高校 (یاماداYAMADA) عمومی تعلیمی  کورس 

27 吹田高校 (سوئیتاSUITA) عمومی تعلیمی  کورس 

28 千里高校 (سینریSENRI) 
 کورس،  یمیتعل یثقافت یاالقوام بین

 مربوط  سائنس کورس

29 北千里高校 (کیتاسینریKITASENRI) عمومی تعلیمی  کورس 

30 箕面東高校 ِمن(وہیگاشیMINOOHIGASHI) 
علیمی کورس )بااختیار بنانے واال مربوط  ت

 اسکول(

31 福井高校 (فوکوئیFUKUI) مربوط  تعلیمی کورس 



 کورس(۔ تعلیمی سکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )عمومی ( ہائی SAKURAZUKAسکورازوکا) 10نمبر. 1※

 کورس(۔ تعلیمی مومی سکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )ع( ہائی KASUGAOKAکاسوگاؤکا) 23نمبر.     

 تعلیمی کورس(۔ مربوط سکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )( ہائی IBARAKI-KOKAایباراکی کوکا) 32نمبر.     

  یسائنس مربوط کورس، عالمی علوم کے کورس اور  تعلیمیبین االقوامی ثقافت اسکول نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے  2※

 سکریننگ کا بندوبست کریں گے۔ علموں کے لیے  نے والے طالبکورس کے لیے باہر سے واپس آ

 سکریننگ کا بندوبست کریں ان غیر ملکی طالب علموں کے لیے  واپس آنے والے اور اسکولجامنی رنگ سے نمایاں کیے گئے  3※

 گے جنہیں جاپانی زبان کی تدریس کی ضرورت ہو گی۔

 
 

 

 -داخلوں کی سکریننگز منعقد کریںے تعلیمی سال میں ک  2023سکولز جووہ ہائی  -
( 2سابق ڈسٹرکٹ نمبر  ) 

 
 نمبر۔

 کورس سکول کا نام سکول کا نامکانجی حروف میں 

1 枚方なぎさ高校 (ہیراکاتاناگیساHIRAKATA NAGISA) مربوط  تعلیمی کورس 

2 牧野高校 (ماکینوMAKINO) عمومی تعلیمی کورس 

3 西寝屋川高校 ن نیشی(یاگاواNISHINEYAGAWA) کورس عمومی تعلیمی 

4 守口東高校 
موری گوچی ہیگاشی 

(MORIGUCHIHIGASHI) 
 عمومی تعلیمی کورس

5 芦間高校 (اشیماASHIMA) مربوط  تعلیمی کورس 

6 淀川工科高校 یودوگاوا-(کوکاYODOGAWA-KOKA) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

7 旭高校 (آساہیASAHI) 
 یثقافت یاالقوام بینعمومی تعلیمی کورس، 

 کورس یمیتعل

8 桜宮高校 س(کورانومیاSAKURANOMIYA) 
عمومی تعلیمی کورس ، ہیومن اسپورٹس 

 سائنس کورس

9 都島工業高校 
 کوگیو-میاکوجیما

 (MIYAKOJIMA-KOGYO) 
 صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز

10 東高校 (ہیگاشیHIGASHI) 
عمومی تعلیمی کورس، انگریزی کا کورس، 

 سائنس اور ریاضی کا کورس

11 大手前高校 (اوتے مائےOTEMAE) نیٹیز اور سائنس کورسہیومی 

12 中央高校 ُچوؤ(CHUO) 
 عمومی تعلیمی کورس، کاروباری کورس

 )دن کے وقت کا اور شام کا کریڈٹ سسٹم(

13 市岡高校 (ایچی اوکاICHIOKA) )عمومی تعلیمی کورس )کریڈٹ سسٹم 

14 大正白稜高校 تائیشوہاک(ریوTAISHO HAKURYO) مربوط  تعلیمی کورس 

15 泉尾工業高校 اِیُزوؤو-(کوگیوIZUO-KOGYO) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

16 港高校 (میناتوMINATO) عمومی تعلیمی کورس 

17 西野田工科高校 نیشی نودا-(کوکاNISHINODA-KOKA) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

18 成城高校 سے (اِیجوSEIJO) 
مربوط  تعلیمی کورس )بااختیار بنانے واال 

 اسکول(

32 茨木工科高校 ایباراکی-(کوکاIBARAKI-KOKA) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

33 三島高校 (میشیماMISHIMA) عمومی تعلیمی  کورس 

34 阿武野高校 (ابونوABUNO) عمومی تعلیمی  کورس 

35 芥川高校 اکتاگ(واAKUTAGAWA) عمومی تعلیمی  کورس 

36 高槻北高校 ستتاکا(کی کیتاTAKATSUKIKITA) عمومی تعلیمی  کورس 



19 汎愛高校 (ہانائیHAN-AI) 
ی کورس، جسمانی تعلیم کا عمومی تعلیم

 کورس، مارشل آرٹس

20 鶴見商業高校 سورومی-(شوگیوTSURUMI-SHOGYO) کمرشل کورس 

 21 門真西高校 (کادومانیشیKADOMANISHI) عمومی تعلیمی کورس 

22 門真なみはや高校 
 کادومانامی ہایا

 (KADOMA NAMIHAYA) 
 مربوط  تعلیمی کورس

23 緑風冠高校 (ریوُکوُفوکانRYOKUFUKAN) یمی کورسعمومی تعل 

24 野崎高校 (نوزاکیNOZAKI) عمومی تعلیمی کورس 

25 四條畷高校 (شیجوناواتےSHIJONAWATE) ہیومینیٹیز اور سائنس کورس 

26 寝屋川高校 (نیاگاواNEYAGAWA) عمومی تعلیمی کورس 

27 高校いちりつ ریتسواشی(ICHIRITSU) 
عمومی تعلیمی کورس، انگریزی کا کورس، 

 سائنس اور ریاضی کا کورس

28 香里丘高校 اواگکوری(کاKORIGAOKA) عمومی تعلیمی کورس 

29 枚方高校 (ہیراکاتاHIRAKATA) 
 یثقافت یاالقوام بینعمومی تعلیمی کورس، 

 کورس یمیتعل

30 長尾高校 (ناگاؤNAGAO) عمومی تعلیمی کورس 

31 交野高校 (کاتانوKATANO) عمومی تعلیمی کورس 

32 北かわち皐が丘高校 
کا اوگاکیتاکاواچی ساتُسوکی

(KITAKAWACHI SATSUKIGAOKA) 
 عمومی تعلیمی کورس

33 枚方津田高校 (ہیراکاتاُسوداHIRAKATA TSUDA) عمومی تعلیمی کورس 

34 咲くやこの花高校 وساک(یاکونوہاناSAKUYAKONOHANA) 
پرفارمنگ آرٹس کورس، خوردنی ثقافت کے لیے 

 تعلیمی کورس، مربوط  تعلیمی کورس

 وقتی اختیار موجود ہے )مربوط مطالعات کورس(۔-ائی اسکولوں میں جزہ (MIYAKOJIMA-KOGYO)کوگیو -مائیاکوجیما .9نمبر 1※

 کورس(۔ تعلیمی( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )عمومی OTEMAEاوتے مائے) 11نمبر.

 تعلیمی کورس(۔ مربوط ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )NISHINODA-KOKAنیشی نودا کوکا) 17.نمبر

 تعلیمی کورس(۔ مربوط ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )SEIJOسے اِیجو) 18بر.نم

 ۔کورس( تعلیمی)عمومی ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے NEYAGAWAنیاگاوا) 26نمبر.

 م )عام تعلیمی کورسز، ( ہائی اسکول میں دن اور شام کی کالسز، کریڈٹ سسٹCHUOاوساکا شہر کے ُچوؤو) 12نمبر.2※

 کورسز( ہوتے ہیں کاروباری

 کے لیے باہر سے واپس  بین االقوامی ثقافتی تعلیمی کورسنیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے اسکولز انگریزی کے کورس اور 3※

 آنے والے طالب علموں کے لیے اسکریننگ کا بندوبست کریں گے۔

 ے والے اور ان غیر ملکی طالب علموں کے لیے اسکریننگ کا بندوبست جامنی رنگ سے نمایاں کیے گئے اسکولز واپس آن4※

 کریں گے جنہیں جاپانی زبان کی ہدایت کی ضرورت ہو۔

 

 

 

 -کے تعلیمی سال میں داخلوں کی اسکریننگز منعقد کریں گے  2023وہ ہائی اسکولز جو  -

( 3سابق ڈسٹرکٹ نمبر  ) 

 کورسز ماسکول کا نا کانجی حروف میں اسکول کا نام نمبر

1 清水谷高校 شیمی(زودانیSHIMIZUDANI) عمومی تعلیمی کورس 

2 高津高校 (کوزوKOZU) ہیومینیٹیز اور سائنس کورس 

3 夕陽丘高校 اویوہیگا(کاYUHIGAOKA) عمومی تعلیمی کورس، موسیقی کا کورس 

4 
大阪ビジネスフロンティア高等

学校 

 اوساکا بزنس فرنٹیئر

(OSAKA BUSINESS FRONTIER) 
 عالمی کاروباری کورس



5 桃谷高校 (مومودانیMOMODANI) 
عمومی تعلیمی کورس )جزوقتی اسکولنگ( 

 )متعلقہ کورس(

6 大阪わかば高校 (اوساکا واکاباOSAKA WAKABA) 
عمومی تعلیمی کورس)متعدد کالسوں کا کریڈٹ 

 نشستیں، تخلیقی اسکول( 2اور  1سسٹم 

7 生野工業高校 ایکونو-(کوگیوIKUNO-KOGYO) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

8 天王寺高校 (تینوجیTENNOJI) ہیومینیٹیز اور سائنس کورس 

9 工芸高校 (کوگےایKOGEI) 
صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز، فائن آرٹس 

 کورس

10 阿倍野高校 (آبینوABENO) عمومی تعلیمی کورس 

11 住吉高校 (سومی یوشیSUMIYOSHI) 
بین االقوامی ثقافتی تعلیمی کورس، مربوط  

 سائنس کورس

12 今宮高校 (امامیاIMAMIYA) مربوط  تعلیمی کورس 

13 今宮工科高校 امامیا-(کوکاIMAMIYA-KOKA) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

14 西成高校 (نیشی ناریNISHINARI) )مربوط  تعلیمی کورس )بااختیار بنانے واال اسکول 

15 港南造形高校 ے ایزوک-کونان(KONAN-ZOKEI) انضمامی فنی کورس 

16 住吉商業高校 
 شوگیو-سومی یوشی

(SUMIYOSHI-SHOGYO) 
 کمرشل کورس

17 
大阪府教育センター 

附属高校 

 فوزوک اوساکافو کیواِکو سینٹر

(OSAKAFU KYOIKU 

CENTER FUZOKU) 

 عمومی تعلیمی کورس )کریڈٹ سسٹم(

18 阪南高校 (ہانانHANNAN) عمومی تعلیمی کورس 

19 農芸高校 (نو گے ایNOGEI) 
ہائی ٹیک زرعی کورس، فوڈ پروسیسنگ کورس، 

 زؤولوجی کورس

20 水都国際高校 
 کوُکوسائی-سوئیتو 

(SUITO–KOKUSAI) 
 المی دریافتی کورسع

21 狭山高校 (سایاماSAYAMA) عمومی تعلیمی کورس 

22 長野高校 (ناگانوNAGANO) 
بین االقوامی ثقافتی عمومی تعلیمی کورس، 

 تعلیمی کورس

23 美原高校 (می ہاراMIHARA) عمومی تعلیمی کورس 

24 金剛高校 وک(نگوKONGO) عمومی تعلیمی کورس 

25 大塚高校 (اوتُسوکاOTSUKA) عمومی تعلیمی کورس، جسمانی تعلیم کا کورس 

26 生野高校 کُ یا(نوIKUNO) ہیومینیٹیز اور سائنس کورس 

27 東住吉高校 
 ہیگاشی ُسومی یوشی

(HIGASHISUMIYOSHI) 
 عمومی تعلیمی کورس، تفریحی کورس

28 東住吉総合高校 
  سوگو-ہیگاشی ُسومی یوشی

(HIGASHISUMIYOSHI-SOGO) 
 بوط  تعلیمی کورس )تخلیقی اسکول(مر

29 松原高校 (ماتُسوباراMATSUBARA) مربوط  تعلیمی کورس 

30 長吉高校 
 ناگا یوشی

(NAGAYOSHI) 
 مربوط  تعلیمی کورس )بااختیار بنانے واال اسکول(

31 平野高校 (ہیرانوHIRANO) عمومی تعلیمی کورس 

32 藤井寺高校 (فیوجی دیراFUJIIDERA) عمومی تعلیمی کورس 



33 藤井寺工科高校 
 اکوک-فیوجی دیرا

(FUJIIDERA-KOKA) 
 نعت سے متعلق تعلیمی کورسزص

34 河南高校 (کانانKANAN) عمومی تعلیمی کورس 

35 富田林高校 (توندابایاشیTONDABAYASHI) عمومی تعلیمی کورس 

36 懐風館高校 (کائی فوکانKAIFUKAN) عمومی تعلیمی کورس 

37 八尾翠翔高校 ئیاؤُسو(شوYAO SUISHO)  کورسعمومی تعلیمی 

38 花園高校 ہ(نازونوHANAZONO) 
بین االقوامی ثقافتی عمومی تعلیمی کورس، 

 تعلیمی کورس

39 みどり清朋高校 (میدوری سیحوMIDORI SEIHO) عمومی تعلیمی کورس 

40 山本高校 (یاما موتوYAMAMOTO) عمومی تعلیمی کورس 

41 八尾高校 (یاؤYAO) عمومی تعلیمی کورس 

42 八尾北高校 (یاؤکیتاYAOKITA)   تعلیمی کورسمربوط 

43 布施工科高校 وسےف-(کوکاFUSE-KOKA) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

44 布施高校 ف(وسےFUSE) عمومی تعلیمی کورس 

45 布施北高校 ف(وسے کیتاFUSEKITA) )مربوط  تعلیمی کورس )بااختیار بنانے اسکول 

46 かわち野高校 (کاواچینوKAWACHINO) عمومی تعلیمی کورس 

47 城東工科高校 جوتو-(کوکاJOTO-KOKA) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

48 枚岡樟風高校 (ہیراؤ کاشوُفوHIRAOKA SHOFU) مربوط  تعلیمی کورس 

49 東大阪市立日新高校 (نیشینNISSHIN) 
عمومی تعلیمی کورس، کمرشل کورس، انگریزی 

 کا کورس

 ورس(وقتی اختیار موجود ہے )مربوط تعلیمی ک-ہائی اسکولوں میں بھی ُجز (KOGEI) کوگئی۔ 9نمبر  1※ 

 تعلیمی کورس(۔ مربوط ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )IMAMIYA-KOKAایمامیا کوکا) 13نمبر.       

 تعلیمی کورس(۔ مربوط ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )FUJIIDERAفیوجی دیرا) 33نمبر.

 کورس(۔ تعلیمیی موجود ہے )عمومی ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھFUSEفیوسے) 44نمبر.

ت کے اور مواصال )عمومی تعلیمی کورس(( ہائی اسکول جزوقتی اسکولنگ MOMODANIاوساکا شہر کا مومودانی) 5نمبر   2※

 کورس )عمومی علوم کے کورس( کے لیے اسکریننگ کا بندوبست کرے گا

کورس )متعدد کالسوں کا  تعلیمیکول ہے جو عمومی ( ہائی اسکول ایک تخلیقی اسOsaka WAKABAاوساکا واکابا) 6نمبر 

 نشستیں( فراہم کرتا ہے 2اور  1کریڈٹ سسٹم 

، عالمی دریافتی کورس، بین االقوامی ثقافتی تعلیمی کورسنیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے اسکولز انگریزی کے کورس،  3※

اپس آنے والے طالب علموں کے لیے اسکریننگ کا سائنس کورس کے لیے باہر سے و مربوط انگریزی کے تحقیقاتی کورس اور 

 بندوبست کریں گے۔

جامنی رنگ سے نمایاں کیے گئے اسکولز واپس آنے والے اور ان غیر ملکی طالب علموں کے لیے اسکریننگ کا بندوبست کریں  4※

 گے جنہیں جاپانی زبان کی تدریس کی ضرورت ہو۔

 

 

 
 -یں داخلوں کی اسکریننگز منعقد کریں گے ے تعلیمی سال مک 2023و وہ ہائی اسکولز ج -

( 4سابق ڈسٹرکٹ نمبر  ) 

 
 نمبر۔

 کورسز اسکول کا نام کانجی حروف میں اسکول کا نام

1 高石高校 ئتاکا(شیTAKAISHI) عمومی تعلیمی کورس 

2 信太高校 (شینوداSHINODA) عمومی تعلیمی کورس 

3 和泉総合高校 ایُزومی-(سوگوIZUMI-SOGO) ااختیار بنانے واال اسکول(مربوط  تعلیمی کورس )ب 

4 泉大津高校 (ایُزومی اوتسوIZUMIOTSU) عمومی تعلیمی کورس 

5 伯太高校 (ہاکاتاHAKATA) مربوط  تعلیمی کورس 



6 久米田高校 (کومیداKUMEDA) عمومی تعلیمی کورس 

7 岸和田市立産業高校 (سانگیوSANGYO) 
کمرشل کورس، انفارمیٹکس کورس، ڈیزائن 

 سسٹم کورس

8 和泉高校 (ایُزومیIZUMI) عمومی تعلیمی کورس، عالمی تعلیمی کورس 

9 岸和田高校 (کیشی واداKISHIWADA) ہیومینیٹیز اور سائنس کورس 

10 貝塚高校 (کائیُزوکاKAIZUKA) مربوط  تعلیمی کورس 

11 佐野高校 (سانوSANO) 
ثقافتی ورس، بین االقوامی عمومی تعلیمی ک

 تعلیمی کورس

12 佐野工科高校 سانو-(کوکاSANO-KOKA) علق تعلیمی کورسزصنعت سے مت 

13 りんくう翔南高校 (رِنُکوشونانRINKU SHONAN) عمومی تعلیمی کورس 

14 岬高校 (ِمیساکیMISAKI) )مربوط  تعلیمی کورس )بااختیار بنانے واال اسکول 

15 日根野高校 ےنیہ(نوHINENO) عمومی تعلیمی کورس 

16 貝塚南高校 (کائیُزوکاِمینامیKAIZUKAMINAMI) عمومی تعلیمی کورس 

17 成美高校 (سیبیSEIBI) مربوط  تعلیمی کورس 

18 泉北高校 (سین بوُکوSENBOKU) 
بین االقوامی ثقافتی تعلیمی کورس، مربوط  

 سائنس کورس

19 堺東高校 (ساکائی ہیگاشیSAKAIHIGASHI) مربوط  تعلیمی کورس 

20 東百舌鳥高校 (ہیگاشی موُزوHIGASHIMOZU) عمومی تعلیمی کورس 

21 堺西高校 (ساکائی نِیشیSAKAINISHI) عمومی تعلیمی کورس 

22 福泉高校 ا ُفوُکو(ُزومیFUKUIZUMI) عمومی تعلیمی کورس 

23 鳳高校 ہاو(توریOHTORI) )عمومی تعلیمی کورس )کریڈٹ سسٹم 

24 堺上高校 (ساکائی کامیSAKAIKAMI) عمومی تعلیمی کورس 

25 堺工科高校 ساکائی-(کوکاSAKAI-KOKA) صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز 

26 三国丘高校 واِمیکونیگا(کاMIKUNIGAOKA) ہیومینیٹیز اور سائنس کورس 

27 泉陽高校 سین (یوSEN-YO) عمومی تعلیمی کورس 

28 堺市立堺高校 (ساکائیSAKAI) 

منجمنٹ کریئیشن کورس، مشین میٹیریئل 

کریئیشن کورس، آرکیٹیکچرل انٹیریئر کورس، 
 سائنس کریئیشن کورس

29 金岡高校 (کاناؤکاKANAOKA) عمومی تعلیمی کورس 

30 登美丘高校 (تومی اوکاTOMIOKA) عمومی تعلیمی کورس 

 تعلیمی کورس(۔ مربوط ) ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہےIZUMI-SOGOاِیُزومی سوگو) 3نمبر. 1※

 تعلیمی کورس(۔ مربوط ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )SANO-KOKAسانو کوکا) 12نمبر.

 تعلیمی کورس(۔ مربوط ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )SAKAI-KOKAساکائی کوکا) 25نمبر.

  کورس(۔ تعلیمی)عمومی ( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہےMIKUNIGAOKAِمیُکونی گاؤکا) 26نمبر.

 س(۔ہے )کمرشل کور( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود SANGYOکِیشی وادا شہر کے سانگیو) 7نمبر. 2※

( ہائی اسکول میں جزوقتی اختیار بھی موجود ہے )مینیجمنٹ کریئیشن کورس، صنعت سے متعلق SAKAIسکائی) 28نمبر.

 تعلیمی کورسز(۔

سائنس کورس  مربوط کورس، عالمی تعلیمی کورس اور  تعلیمیبین االقوامی ثقافتی   سکول نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے 3※

 واپس آنے والے طالب علموں کے لیے اسکریننگ کا بندوبست کریں گے۔ کے لیے باہر سے

جامنی رنگ سے نمایاں کیے گئے اسکولز واپس آنے والے اور ان غیر ملکی طالب علموں کے لیے اسکریننگ کا بندوبست کریں  4※

 گے جنہیں جاپانی زبان کی تدریس کی ضرورت ہو۔


