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 باچہید
 

داخلہ میں  اسکول ہائی کہ ( پری فیکچرOsakaان طلبہ کے لیے بنایا گیا ہے جو اوساکا) (کتابچہُبکلیٹ )یہ 

ہوتا ہے اور  یساک اسکول کہ ایک ہائیجیسا بنیادی معلومات شامل ہیں اس میں متعلقہ چاہتے ہیں۔ لینا 

۔ داخلہ لیا جائےاور اس میں کس طرح  کیا جائےسکول کا انتخاب کس طرح سے ااپنے لیے موزوں ہائی 

ے اور اوساکا پری فیکچر میں ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو مستقبل کے تعلیمی راستے کے انتخاب کرن

یا  ہ لینےداخلمیں  اسکول میں آپ کی مدد کرے گا۔ اگر ہائیجواب دینے  کا آپ کے تمام ممکنہ سواالت 

، تو براہ کرم اپنے/اپنی ہوم روم استاد یا درپیش ہوںکوئی سواالت یا شبہات  وکمتعلق آپ ضری جااس میں 

 جانے والے اداروں سے مشورہ کریں۔ئے میں متعارف ک (کتابچےُبکلیٹ )اس 

 

 ئریجون نڈیا ینٹریمیلیدفتر، ا یمیتعل ےیکے ل اتیبلد شن،یجوکیآف ا یجنسیا کچرلیفیپر اوساکا کتابچہ  ہی*

۔ معلومات جاپانی، چینی، کورین، ویتنامی، فیلیپینو، -موجود ہے کی ویب سائٹ پر  ژنیاسکول ڈو یہائ

زبان میں موجود  ی اور َمالئےعرب، اردو ،نیپالی پرتگیزی، ہسپانوی، تھائی، انگریزی، انڈونیشیئن، روسی،

 ہیں۔

(.htmlsenntaku-sapo/shinro-chugakko/kikokutonitihttps://www.pref.osaka.lg.jp/sho(  

 

 

 

 استعمال کی گئی ہیں عالمات  3 نکات کے لیے  کلیدیمیں  ہ(کتابچتمام ُبکلیٹ ) اس  ■

 

 نکات کی وضاحت کرتی ہے۔ کلیدییہ عالمت ہر سیکشن کے 

 

 

 

 

 

 یہ عالمت ان تفصیلی معلومات پر مشتمل ہے جنہیں نوٹ کرنا اہم ہو سکتا ہے۔   

 

 

 

 

طور  ممکنہآپ کو سواالت اور جوابات دکھاتی ہے اور  جانے والےیہ عالمت اکثر پوچھے

 کا حوالہ دے سکتی ہے۔ حصوںمیں متعلقہ  اس ُبکلیٹ )کتابچہ( پر

 

 

 

    

 

 

 

 

 

http://www.pref.osaka.jp/shochugakko/kikoku/index.html)
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 ڈھانچہ یمیتعل ںیجاپان م
 

کے  طلبہ۔ اس مدت کے ختم ہو جانے کے بعد، ا ہوگانبھیج اسکول الزما  اپنے بچوں کو  

، یا ایسے دیگر )آپشنز( پاس اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے متعدد اختیارات

  جو وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ،راستے موجود ہیں

  

 
 

 عمر
م 7

ی تعلی
م
الز

 اسکول پرائمری/ایلیمینٹری 

  

  
 سال 6

12 

13 
 اسکول جونیئر ہائی/مڈل

  

  
 سال 3

15 

16 

 اسکول ہائی
     

    سال 3     

خصوصی 
 تربیتی
 اسکول

سال یا  １

 ٹیکنیکل کالج زائد

 
 سال 5

پیشہ ورانہ 
 اسکول تربیتی

 
 سال 2یا  1

  

  

18  

 
19 

 جونیئر کالج یونیورسٹی

پیشہ ورانہ 
  کالج

  
سال یا  1

   زائد

    سال 2     

 سال 4-6 22
 
 

 

  

 

23 
 گریجویٹ
 اسکول

     

      سال 2-5 24

 

 

 

 

  

 

 

 
 سالوں میں گریجویٹ کرواتا ہے؟ 3کو  طلبہاپنے  کیا ہر ہائی اسکول

سال ہوتی ہے۔ براہ کرم کورسز  3کل وقتی کورس کی تعلیمی مدت عموما   ⇐ 

 مالحظہ کریں۔ 6 اور 5کی دیگر اقسام دیکھنے کے لیے صفحہ 
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 اقسام یک وںاسکول یہائ
 

 

 ہیں۔ اسکول جاپان میں چار اقسام کے ہائی

  

     

     

 (:اسکول قومی ہائیہ )بمع اسکول پبلک ہائی ■

 کے اخراجات کی ادائیگی قومی، ضلعی یا بلدیاتی حکومت کی جانب سے کی جاتی ہےجن 

 مخلوط تعلیمی

 

 :اسکول پرائیویٹ ہائی ■

 صورت حال میں، زیادہ ترئے ہوں۔ جو انفرادی طور پر یا کارپوریشنز کی جانب سے قائم کیے گ

 ※ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسکول عوامی کے خرچے اسکول

 جنس کی بنیاد پر علیحدہ تعلیم فراہم کرتے ہیں مثال ۔  اسکول کچھ نجی ہائی

بھی  اسکول ۔ ظاہر ہے کہ، مخلوط تعلیمی نجی اسکول ہائیصرف لڑکوں یا لڑکیوں کے لیے 

 موجود ہیں۔

 

 

کی ٹیوشن فیس میں  اسکول پرائیویٹ ہائیکسی فرد کی گھریلو آمدنی کی بنیاد پر  ※ 

 مالحظہ کریں۔ 9براہ کرم صفحہ  ⇐ معاونت کے لیے ایک نظام موجود ہے۔

 

 امتحانات یکساں ہوتے ہیں؟ ہکے داخل اسکول پرائیویٹ ہائیاور  اسکول پبلک ہائیکیا  

 ۔   کار مختلف ہیںن داخلے کا معیار اور طریقہ ز کے درمیااسکول پرائیویٹ ہائی۔ عوامی اور  نہیں ⇐  

                

 مضامین والے ہونے شامل میں امتحانات داخلہ کے اسکول پبلک ہائی ■  

 مالحظہ کریں۔ 13اور  12براہ کرم صفحات  ⇐ 

 

 کے امتحانات داخلہ کے اسکول پرائیویٹ ہائی ■   

کے مطابق مختلف ہوتے  اسکول ، اور داخلے کے معیار ہرضامین ، ماوقات کار 

کے داخلی امتحان کے  اسکول لومات کے لیے، اپنے جونیئر ہائی۔ مزید مع ہیں

 ۔ ہنمائی کا اختیار رکھنے والے استاد سے پوچھیںمتعلق ر
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، اوقات کار۔ ان کے روزمرہ اور ساالنہ ز ہیںاسکول اوساکا میں، چار اقسام کے ہائی

 گریجویٹ ہونے کے وقت کی مدتیں اور کالسز کی اقسام مختلف ہیں۔

    

 <اسکول ہائی فل ٹائم >

 مدتیں کی وقت والے جانے گزارے میں اسکول ■

 تک( 5:00سے شام   8:30صبح سے شام تک )عموما  صبح  

 کورس کی مدت ■ 

 سال 3 

   اقسام کی کالسوں ■

طلبہ کو ہر تعلیمی  کالسز دی جاتی ہیں،میں جن میں دن  اسکول بہت سے ایسے

کی ایک مخصوص تعداد لینی ہوگی۔ اگلے سال کی جماعت میں  وںسال میں کالس

 کی تکمیل درکار ہے۔ وںردہ کریڈٹس کی تعداد اور ان کالسجانے کے لیے متعین ک

کا انتخاب  وںمیں، طالب علم اپنی کالس وںاسکول تاہم، ماڈیولر کریڈٹ سسٹم والے

 خود کر سکتے ہیں۔

   مثال کی اسکول ہائی وقتی کل ■

 [اسکول تعلیمی نصاب والے ہائی]عمومی 

 تمام طالب علم مشترکہ مضامین لیتے ہیں مثال  جاپانی اور ریاضی۔

 [اسکول ]خصوصی نصاب والے ہائی

طالب علم خصوصی شعبوں میں بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں مثال  صنعت، کامرس، 

مہارتیں حاصل کرتے ہیں یا  مزید  زراعت، اور بین الثقافتی علوم۔ اس کے عالوہ، وہ

 سندیں حاصل کرنے کے لیے اپنی اہلیت کو اجاگر کرتے ہیں۔

 [اسکول تعلیمی نصاب والے ہائیمربوط ]

عام مضامین کے ساتھ ساتھ، بہت سے اختیاری مضامین بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ 

 طالب علم اپنی دلچسپیوں کے مطابق انہیں منتخب کرتے ہیں۔

 [اسکولامپاورمنٹ]

طالب علم اپنی سطح کے مطابق بنیادی باتوں کو دہرا سکتے ہیں اور ایسے 

معامالت میں اپنی منطقی انداز سے سوچنے کی قابلیت کو گہرائی بخشتے ہیں 

 جہاں ایک سے زائد جوابات ٹھیک ہوں۔
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 "(<اسکول )"تخلیقی اسکول دد کالسوں کریڈٹ سسٹم والے ہائی>متع

 مدتیں کی وقت والے جانے گزارے میں اسکول ■

 

 (12:30سے دوپہر  8:30پہال سیشن = صبح کے وقت )عموما  صبح  

 ( 5:00سے شام   1:00دوسرا سیشن = دوپہر کے وقت )دوپہر  

اسی طرح جس طرح جز وقتی  میں دیا جاتا ہے )بالکلوں اسکول تیسرا سیشن کچھ

 میں اپنایا جاتا ہے(۔ وںاسکول شام کے

 

 کورس کی مدت ■ 

اگر طالب علم پہلے اور دوسرے، اور دوسرے اور تیسرے سیشنز میں حاضر ہوتا ہے 

 + سال3= 

+ 4اگر طالب علم پہلے، دوسرے اور تیسرے سیشنز میں الگ الگ حاضر ہوتا ہے = 

 سال

 تیسرے سیشن کو متعلقہ کورس کے ساتھ ضم کرنا ممکن ہے۔  

 کی اقسام   وںکالس ■

یا اپنی سیکھنے کی صالحیت کے مطابق مضامین اور طالب علم اپنے اطوار زندگی 

کر سکتے ہیں۔ پہلے، دوسرے، یا تیسرے سیشنز میں  کا انتخاب  کالس کے اوقات

کالسز دستیاب ہیں۔ کالس کی مدتیں پورے سال سے لے کر آدھے سال تک 

 مختلف ہو سکتی ہیں۔  

 

 

 <اسکول جزوقتی کورس دینے والے ہائی>شام کے وقت کا 
  مدت کی وقت والے جانے گزارے میں اسکول ■

ہوتی  یںکے دوران کالس 9:00سے تقریبا  رات  6:00میں شام  وںاسکول بہت سے 

 ہیں۔

 

 کورس کی مدت ■

 سال 4 

 سال یا اس سے زائد 3مواصالتی کورس کے ساتھ لیے جانے پر 

 

 اقسام کی کالسوں ■

 شام میں لی جاتی ہیں۔ ہر کالس کے لیے کریڈٹس دیے جاتے ہیں۔ یںکالس
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 <اسکول تی کورسز فراہم کرنے والے ہائی>مواصال

 مدتیں کی وقت والے جانے گزارے میں اسکول ■

 جو لیکن ،کے مطابق کالس میں حاضری کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اسکول ہر

کالس میں حاضری کے  کے مطابق اسکول دن ہوتے ہیں۔ ہر 3-2عموما  فی ہفتہ 

  مختلف ہوتے ہیں۔اوقات دن اور 

 

 کورس کی مدت ■ 

 سال یا اس سے زائد 3 

 

   اقسام کیکالسوں  ■ 

 جس دن کالس نہ ہو، طالب علم گھر پر خود سے نوٹس اور نصابی کتابیں پڑھ 

 سیکھتے ہیں اور رپورٹس جمع کروانے کے بعد بذریعہ ڈاک راہنمائی وصول کرتےکر

 ہیں۔

               

 کریڈٹس کیا ہوتے ہیں ؟

 میں ایک مخصوص کورس کو پڑھتے ہوئے اسکول لفظ "کریڈٹ" ہائی ⇐ 

گزارے جانے والے وقت کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب  
سیکھنے کے مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں، تو اس مضمون کے لیے ایک "کریڈٹ" دیا 

 جاتا ہے۔  

 50یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے، جہاں ایک یونٹ  35ایک کریڈٹ سبق کے اوقات کے 
 منٹوں کے برابر ہوتا ہے۔

 منٹس( 1750اسباق =  35یونٹ کے وقت کے × منٹس  50) 

طالب علم کورسز کی ایک مخصوص تعداد کو مکمل کرنے اور مطلوبہ کریڈٹس  
 حاصل کرنے کے بعد گریجویٹ کر لیتے ہیں۔
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 عام دن کیا ںیم اسکول یہائ

 
 

کی روزمرہ کی سرگرمیوں  طلبہمیں  اسکول ہائیذیل میں ایک کل وقتی 

  کی مثالیں دی گئی ہیں۔

      

 

  

 جانے کے لیے کس قسم کے کپڑے پہنے جانے چاہیئیں؟ اسکول

(" Seifukuُفوُکو ) ئیز میں "ساسکول پبلک ہائیاوساکا پری فیکچر کے  یونیفارمزکی  اسکول ⇐  

(" کہالتی ہیں، اور گرمیوں اور سردیوں کے حساب سے مختلف Hyojun-fukuیا "ہیوِجن ُفوُکو )

پہنی جائے،  یونیفارمکی مخصوص  اسکول یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اسکول ئیہوتی ہیں۔ زیادہ تر ہا

کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا اور طالب علم جو چاہیں وہ پہن سکتے  یونیفارممیں  وںاسکول تاہم، کچھ

  ہیں۔

  صبح ■ 

پر ہوتا ہے اور صبح میں چار سبق دیے جاتے  8:30کا آغاز عموما  صبح  اسکول 

 ہیں۔ ہر سبق ایک مختلف استاد کی جانب سے دیا جاتا ہے۔

  

 لنچ ■ 

ڈبہ اپنے گھر سے السکتے لنچ کا طلبہ لنچ فراہم نہیں کیا جاتا۔  میں اسکول 

 کیفیٹیریا موجود ہونے پر وہاں بھی کھا سکتے ہیں۔ میں اسکول ہیں اور

  

 دوپہر ■ 

 سبق دیے جاتے ہیں۔ 3یا  2دوپہر میں  

  

 بعد کے اسکول ■ 

حصہ لینے کے لیے کھیلوں اور ثقافتی  کووہ لوگ جو دلچسپی رکھتے ہوں، ان  

 ہیں۔ حصہ رضاکارانہ طور پر لیا جاتا ہے۔ میسرکلب کی سرگرمیاں 
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 عام سال کیا ںیم اسکول یہائ
 

  

 لیعام سال مندرجہ ذ کیکا ا اسکول یہائ یوقت سال والے کل یمیٹرم پر مشتمل تعل نیت کیا 

 ۔ہے ہوتا مشتمل پر سمسٹر دو سال یمیتعل ںیز ماسکول کہ کچھ ئےیرکھنا چاہ ادیآپ کو  ہے۔

 ۔ہے ہوتا ختم ںیم مارچ سال اگلے اور ہے ہوتا شروع ںیم لیاپر آغاز کا سال یمیتعل یجاپان

 

 ٹرم )عموماً اپریل سے جوالئی تک( پہلی ■

 داخلے کی تقریب، افتتاحی تقریب، صحت کی جانچ، جسمانی جانچ 

 سٹڈیز، ٹرم کے امتحاناتفیلڈ 

 طالب علم کی مالقات-استاد-والدین

 اختتامی تقریب

 گرمیوں کی تعطیالت )عموماً جوالئی کے اختتام سے اگست کے اختتام تک( ■

 دوسری ٹرم )عموماً ستمبر سے دسمبر تک( ■

 افتتاحی تقریب

 ٹرم میں منعقد کیا جاتا ہے(ی میں پہل وںاسکول تہوار )کچھایتھلیٹکس 

 سکول کا تہوار یا تعلیمی کامیابیوں کی نمائش  

 دورہ، )بنیادی طور پر دوسرے سال کے طلبہ کے لیے منعقد کیا جاتا ہے(سکول کا 

 ٹرم کے امتحانات

  طالب علم کی مالقات-استاد-والدین

 اختتامی تقریب 

 سردیوں کی تعطیالت )عموماً دسمبر کے اختتام سے جنوری کے آغاز تک(■ 

 تیسری ٹرم )عموماً جنوری کے آغاز سے مارچ تک( ■

 افتتاحی تقریب 

 ٹرم کے امتحانات

 طالب علم کی مالقات-استاد-والدین

 گریجویشن کی تقریب، ٹرم کے اختتام کی تقریب

 بہار کی تعطیالت )مارچ کے اختتام سے اپریل کے آغاز تک(■ 
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 سیف یسکول ک
  

کی  اسکول ی فیس درکار ہوتی ہے۔ ٹیوشن فیسک اسکول میں پڑھنے کے لیے اسکول 
قسم اور کورس کے مطابق مختلف ہوتی ہے، مثالً، عوامی یا نجی، جز وقتی شام کی 

 کالسز، مواصالتی کورس، وغیرہ۔

 

 فیس اور متعلقہ خرچے اسکول مطلوبہ ■

 امتحان کی فیس = داخلی امتحان دینے کی فیس  ①

 داخلے کی فیس = اندراج کی فیس ②

 ٹیوشن فیس = تعلیم کی فیس ③ 

 بشمول ہے، ہوتی مجموعہ کا فیسوں کی ،③ اور ،② ،① کیٹیگریکے پہلے سال کی الگت  اسکول  ④

 جانی کی ادا کو وںاسکول ان فیس کی یونیفارم کی اسکول عالوہ، کے اس کے۔ فیس کی کتابوں نصابی

 ں۔ہو کرتے تقاضا کا اس جو چاہیئے

 

 اسکول انفرادی طور پر اپنی ٹیوشن فیس متعین کرتا ہے۔ رقم کی مثال: پرائیویٹ ہائیہر  ※

 ٹیوشن فیس کے لیے مالی معاونت ■

( عالوہ کے فیس کی متفرقات کچھ) ہے ہوتی مفت لیے کے گھرانوں ان فیس ٹیوشن میں اسکولز پبلک ہائی ○

 ملین ین سے کم ہو۔ 9.1 تقریبا   آمدنی ساالنہ کی جن

 ※() ایک بچے کی صورت میں  سسٹم لیے کے کرنے ختم کو فیس ٹیوشن میں اسکولز ہائی دیگر اور نجی ○

ین  5,900,000 ساالنہ گھریلو آمدنی )لگ بھگ رقم(

 سے کم

ین  8,000,000

 سے کم

 ین 9,100,000

 سے کم 

والدین کے لیے ادائیگی کا تقاضہ )فیس کے ختم کر دیے سے 
 اِس کا احاطہ نہیں ہوتا(

 600,000)اس مفروضے کے مطابق کہ سرکاری ٹیوشن فیس 
 ین ہے۔(

بالکل مفت )کچھ 
متفرقات کی 

 فیس کے عالوہ(
 ین 481,200 ین 200,000

 مالحظہ کریں۔ )صرف جاپانی زبان میں دستیاب ہے( URLبراہ کرم مزید معلومات کے لیے مندرجہ ذیل  ※ 

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

کے بعد، والدین/نگرانوں کو الزما  مطلوبہ  داخلہ اسکول میں سے کسی میں بھی  پرائیویٹ ہائیعوامی یا 
 دستاویزات درج کروانی ہوں گی۔

 ؟ نہ ادا کر سکنے کی صورت میں کیا کریں ؟فیس 

 مالحظہ کریں۔ 23اور 21براہ کرم صفحات  ⇐             

 

ٹیوشن کی  ③ داخلہ فیس ② امتحان کی فیس ①  

 فیس

پہلے تعلیمی  ④
 الگتسال کی 

 
 

کل وقتی 
 کورس

 اسکول عوامی
   ین 300,000  تقریبا     ین 118,800   ین 5,650   ین 2,200

  اسکول نجی
   ین 1,100,000 تقریبا     ین 600,000   ین 200,000   ین 20,000 ※

نگ اسکول ز وقتیج
   ین 50,000 تقریبا     ین 32,400   ین 2,100   ین 950 )عوامی(

 کورس )عوامی(مواصالتی 
فی یونٹ/   ین 330   ین 500   ین 800

   فی سال

   ین 40,000  تقریبا  
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 )((”Nyugaku Shiken“ن یکک ش  وگ  یُ ن(امتحانات ہداخل
 

لی امتحانات دینا الزمی ہے۔ کے لیے داخداخلہ میں  اسکول پبلک ہائیکسی  

 "(Nyugakusha Sembatsu)سنبتاتسو اشکا(" یا "نُیوگ  Nyushiمتحان "نُیوشی )داخال

سکریننگ کے طریقہ کاروں کے امیں داخلے کی  اسکول براہ کرم ہائی بھی کہالتا ہے۔

 مندرجہ ذیل نکات پر غور کریں۔ میں            بارے 

  

 مراحل کے تکداخلہ  سے امتحان داخلی ■ 

 

 

 کے لیے درخواست وںاسکول پرائیویٹ ہائی  ◎

 

 

 کے لیے درخواست( اسکول )صرف نجی

 اسکول یں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اسامتحان م ہکے داخل اسکول پرائیویٹ ہائیاس صورت میں، اگر آپ کسی 

امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں،  ہکے داخل اسکول پرائیویٹ ہائیمیں داخل ہونے کے حق دار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ 

 میں داخلے کا امتحان نہیں دے سکتے۔ اسکول پبلک ہائیتو آپ کسی 

 

 

                                 

 

 

               

 

 

            

           

            

 

 

 

 

              

 کے لیے منعقد کیا جاتا ہےوں اور کورس اسکول صرف مخصوص ہائی ※  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

میں داخلہ  نجی اسکول

 لیں

 میں داخل ہوں عوامی اسکول

 

کی درخواستوں کا  عوامی اسکول

 دوسرا مرحلہ

کی درخواستوں کا  نجی اسکول

 دوسرا مرحلہ، دیگر اختیارات

 

 امتحان لہنجی اسکول کا داخ
 

امتحان ہ عوامی اسکول کے لیے داخل

 ※)خصوصی انتخاب(

امتحان )عام  ہعوام کے لیے داخل

 انتخاب(

 ناکام  کامیاب  
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 کی درخواست وںاسکول پبلک ہائی ◎ 

 
 کی درخواست( اسکول (پبلک))صرف ایک عوامی

کا پہال داخلی امتحان  اسکول پبلک ہائیکا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ داخلہ میں  اسکول پبلک ہائیاس صورت حال میں، آپ ایک 

 دیتے ہیں۔ (Koki Nyushi)کوکی نُیوشی )نہیں دیتے، آپ صرف دوسرا امتحان  (Zenki Nyushi))َزینکی نُیوشی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 کے لیے منعقد کیا جاتا ہے وںاور کورس اسکول صرف مخصوص ہائی ※

 
 دونوں کے لیے درخواست( اسکول پرائیویٹ ہائی)عوامی اور 

امتحان دے سکتے ہیں  لہکا داخ اسکول پرائیویٹ ہائیکے خواہشمند ہیں ایک  داخلہمین اسکول پبلک ہائیوہ طالب علم جو 

کے امتحان  اسکول پرائیویٹ ہائیمتعدد درخواستوں کی اجازت دیتا ہو۔ اس صورت میں، طالب علم  اسکول پرائیویٹ ہائیاگر 

امتحان داخلی میں  اسکول پبلک ہائی امتحان دے سکتا ہے۔ اگر وہہ کا داخل اسکول پبلک ہائیمیں کامیاب ہونے کے بعد بھی 

 میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں داخلہ لے سکتا ہے۔

 

 

 

 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کے لیےمنعقد کیا جاتا ہےوں اور کورسوں اسکول صرف چند مخصوص ہائی ※

  

 عوامی اسکول

 میں داخلہ لیں

نجی م
اسکول کا 

 ہداخل
 امتحان

 

کے لیے داخلی  عوامی اسکول 

 ※امتحان )خصوصی انتخاب(

 

 وںعوامی اسکول 

ہ کے لیے داخل

امتحان )خصوصی 

 ※انتخاب(

کی  عوامی اسکول
درخواستوں کا دوسرا 

 مرحلہ،

کی  نجی اسکول
درخواستوں، وغیرہ کا 

 دوسرا مرحلہ۔

میں داخلہ  عوامی اسکول

 لیں

امتحان )عام ہ عوام کے لیے داخل

 انتخاب(

 

کی درخواستوں  عوامی اسکول
 کا دوسرا مرحلہ،

کی درخواستوں،  نجی اسکول
 وغیرہ کا دوسرا مرحلہ۔

میں  نجی اسکول

 داخل ہوں

 عوامی اسکول

 میں داخل ہوں

 ہعوام کے لیے داخل

 امتحان )عام انتخاب(

عوامی اسکول  

 لہکے لیے داخ

امتحان 

)خصوصی 

 ※انتخاب(

 ہعوام کے لیے داخل

 امتحان )عام انتخاب(
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 اسکولز یپبلک ہائ

 ہے جاتا ایک احاطہ ںیم امتحانات یداخل کا جن نیوہ مضام
 

امتحانات میں شامل ہونے والے مضامین لیے جانے والے کورس کی بنیاد پر مختلف  ہداخل

 ہتعارف کروایا گیا ہے جن کا داخل ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سیکشن میں ان مضامین کا

 امتحانات میں احاطہ کیا جاتا ہے۔

 

 2※ (درمیان کے اختتام اور وسط کے فروری) انتخاب خصوصی ■ 

 تعلیمی مہارت کا امتحان اور دیگر کی اقسام وںکورس

کل 

 وقتی

انضمام 

 شدہ

 کورس

 

صنعت )تعمیراتی ڈیزائن، انٹیریئر ڈیزائن، پراڈکٹ 

ڈیزائن، ویڈیو اور مووی ڈیزائن، ویژوئل ڈیزائن، اور ڈیزائن 

ریح، سسٹم(، عالمی دریافت، فائن آرٹس، کھیل، تف

آرٹ سے متعلق مربوط رٹس، موسیقی، اور آپرفارمنگ 

 تعلیمی کورسز

 پانچ مضامین

 جاپانی، معاشرتی علوم، ریاضی،)

 (1※سائنس، اور انگریزی

 عملی مہارتوں کا امتحان

 تعلیمی کورسمربوط 

 (اسکول )بااختیار بنانے واال 

 پانچ مضامین 

 )جاپانی، معاشرتی علوم، ریاضی، 

 (1※سائنس، اور انگریزی

پہلی اور دوسری نشستیں  متعدد کالسوں کا کریڈٹ سسٹم انٹرویو
 (اسکول )تخلیقی

 دن یا شام کی کالسز، کریڈٹ سسٹم

 ٹیسٹ شامل ہے۔ سماعتیانگریزی کے امتحان میں ایک 1  ※

اگر آپ نےداخلہ کی درخواست دی ہے لیکن کورونا وائرس انفیکشن، انفلوئنزا وغیرہ کی وجہ سے  امتحان دینے  2  ※

سے قاصر ہیں، تو آپ مختلف شیڈول پر امتحان دے سکتے ہیں، اس  کے لیے براہ کرم اپنے جونیئر ہائی اسکول 

 سے مشورہ کریں۔

 2※عام داخلی امتحانات )مارچ کے آغاز اور وسط  کے درمیان(  ■

 ٹیسٹ شامل ہے۔ سماعتیانگریزی کے امتحان میں ایک 1  ※

 نےیوجہ سے  امتحان د یک رہیانفلوئنزا وغ کشن،یکورونا وائرس انف کنیہے ل یدرخواست د یک داخلہاگر آپ نے 2  ※

اسکول  یہائ ئریبراہ کرم اپنے جون ےیاس  کے ل ں،یہ تےپر امتحان دے سک ڈولیتو آپ مختلف ش ں،یسے قاصر ہ

 ۔ںیسے مشورہ کر

سے متعلق دیگر  اسکول علیمی کارگردگی اور جونیئر ہائیسال یا اس سے زائد عمر کے درخواست گزاروں کو ت21  3※

معامالت کیلئے استاد کی رپورٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، ایسے درخواست گزاروں کو تحریری 

تعلیمی امتحانات میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ایک انٹرویو بھی دینا پڑے گا۔ اگر درخواست گزار چاہے، تو تعلیمی 

 جا سکتا ہے۔ امتحانات کو ایک چھوٹے مضمون کے ساتھ تبدیل کیا

سے متعلق دیگر  اسکول علیمی کارگردگی اور جونیئر ہائیسال یا اس سے زائد عمر کے درخواست گزاروں کو ت21  4※

 معامالت کیلئے استاد کی رپورٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔

  

 تعلیمی مہارت کا امتحان اور دیگر اقسام کورسز کے 

 کل وقتی

 انضمام شدہ

 کورس
 

وہ تمام تعلیمی کورسز جنہیں خصوصی امتحان 

 درکار نہیں

 پانچ مضامین

)جاپانی، معاشرتی علوم، ریاضی،  

 (1※سائنس، اور انگریزی

 

 

 مضامین تین 3※نگ  اسکول وقتیجز 

 (1※)جاپانی، ریاضی، اور انگریزی 

 انٹرویو 4※مواصالتی کورس
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 (پر اختتام کے مارچ) اسکریننگ دوسری ■

 دیگرتعلیمی مہارت کا امتحان اور  کورسز کی اقسام

وہ کورسز جن میں دستیاب جگہیں کامیاب امیدواروں کی تعداد 

 سے تجاوز کرتی ہوں
 انٹرویو

 (درمیان کے اختتام اور وسط کے فروری) سکریننگا کی اقسام دیگر ■

 تعلیمی مہارت کا امتحان اور دیگر / اسکولز، کورسز وغیرہ اسکریننگز کا نام

 Osaka Prefectural)اسکول اوساکا پریفیکچرل تویوناکا ہائی

Toyonaka High School(کی نوسے )Noseبرانچ کا داخلی امتحان ) 

 2※تعلیمی کورس( مربوط نوز شاخ ) 

 پانچ مضامین

 )جاپانی، معاشرتی علوم، ریاضی، 

 1)※سائنس، اور انگریزی 

 انٹرویو

 5※2※ واپس آنے والے کے لیے داخلی امتحان  

انگریزی کا کورس،  بین االقوامی ثقافتی علوم کورس، عالمی 
کورس، عالمی دریافتی کورس، انگریزی تحقیقاتی کورس، تعلیمی 

 سائنس کورسمربوط اور 

 ، اور1※ریاضی، انگریزی 

 انٹرویو
مالحظہ  (1)15)براہ کرم صفحہ  

 )کریں

کے لیے داخلی امتحان  طلبہاور واپس آنے والے  طلبہان غیر ملکی 

 6※2※جنہیں جاپانی زبان میں معاونت کی ضرورت ہو 

)عمومی  اسکول ( ہائیHigashi Yodogawaہیگاشی یودوگاوا)

 کورس(تعلیمی 
 تعلیمی کورس(مربوط ( ہائی اسکول )Seibi) ئبییس

مربوط )  اسکول ( ہائیKadoma Namihayaہایا)کادوما نامی
 تعلیمی کورس(

 تعلیمی کورس(مربوط ) اسکول ( ہائیFukuiُفوُکوئی)
 تعلیمی کورس(مربوط ) اسکول ( ہائیYao Kitaیاؤ کِیتا)

کورس  یمیتعل مربوط) اسکول ( ہائیNagayoshiناگا یوشی)

 (بنانے واال اسکول( اری)بااخت
کورس  یمیتعل مربوط) اسکول ( ہائیFuse Kitaفیوسے ِکیتا)

 (بنانے واال اسکول( اری)بااخت
کالس کریڈٹ سسٹم -واکابا ہائی اسکول )ملٹیپلاوساکا 

 ((**کریئیٹِو اسکول**)

 ، اور1※ریاضی، انگریزی

کمپوزیشن )کمپوزیشنز جاپانی 

کے عالوہ دیگر زبانوں میں لکھی 
 جا سکتی ہیں۔(

 )مالحظہ کریں (2)16)براہ کرم صفحہ 

 7※2※  سپورٹ کورس ےیکے حامل طلباء کے ل یمعذور یہن

 کورس یمیتعل یعموم
 پارٹمنٹ،یڈ ننگیگر نٹلیانوائرم پارٹمنٹ،یڈ یکٹریفالور ف

 پارٹمنٹیسائنس ڈ ویبا
کا  نئرنگیانج کلیکٹریکا شعبہ، ال نئرنگیانج کلینیمک

 کا شعبہ نئرنگیشعبہ، سائنس اور انج
 کورس یمیتعل مربوط
 بنانے واال اسکول( اریکورس )بااخت یمیتعل مربوط

 انٹرویو

 ٹیسٹ شامل ہے۔ سماعتیانگریزی کے امتحان میں ایک 1  ※

اگر آپ نےداخلہ کی درخواست دی ہے لیکن کورونا وائرس انفیکشن، انفلوئنزا وغیرہ کی وجہ سے  امتحان دینے  2  ※

سے قاصر ہیں، تو آپ مختلف شیڈول پر امتحان دے سکتے ہیں، اس  کے لیے براہ کرم اپنے جونیئر ہائی اسکول 

 سے مشورہ کریں۔

 )درکار نہیں ہوتی۔ (سے شاگرد کی رپورٹاستاد کی جانب ) "(chosasho)ؤساشو وچ("ایک 5  ※

 "(jiko-shinkokusho) شو وِشنکوکُ ِجک   "نہ ہی  (استاد کی جانب سے شاگرد کی رپورٹ) "ؤساشووچ"نہ تو 6  ※

  درکار ہے۔ رپورٹ اسسٹمنٹ-سیلفکی  طالبعلم

 ضروری ہے ٹیفکیسرٹ کلیڈیم 7 ※

تقاضوں کے ساتھ ساتھ اضافی قابلیتوں کی بھی صوصی رعایتوں کے ساتھ امتحانات دینے کے لیے، عام خ 

سے درخواست کریں کہ وہ  اسکول ضرورت ہوتی ہے۔ درخواست درج کروانے سے پہلے، براہ کرم اپنے جونیئر ہائی

 خصوصی تقاضوں کی تصدیق کے لیے متعلقہ بلدیہ کے تعلیمی بورڈ سے رابطہ کریں۔

نوسے شاخ کا  یک (Osaka Prefectural Toyonaka High School)اسکول یہائ وناکایتو کچرلیفیاوساکا پر

 ۔ںیہ ںینہ درکار ںیتیقابل یکوئ ےیل کے نےیامتحان د یداخل
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 اسکول یپبلک ہائ

 اریداخلے کا مع
  

امتحان میں کامیاب ہونے کے معیار پر پورا اترنا ہو گا اور اس کے مطابق ہی  ہآپ کو داخل 
 تعلیمی امتحان کی تیاری کرنی ہوگی۔

    

 

" )استاد کی جانب سے شاگرد کی رپورٹ( کے مواد، اور ؤشوو ؤ"چکامیاب امیدواروں کا تعین 

 کی بنا پر کیا جائے گا۔انٹرویو)انٹرویوز( کے ساتھ ساتھ داخلی امتحان)امتحانات( کے نتائج 

 

 (استاد کی جانب سے تیار کردہ شاگرد کی رپورٹ) "وؤشو ؤ"چ ■

کے ایک استاد کی جانب  اسکول یری رپورٹ ہے جو اس جونیئر ہائیکا مطلب ایک ایسی تحر "چاؤشو"

 کو وں اسکول ہے یا تھا۔ یہ دستاویز ان ہائی سے تیار کی جاتی ہے جس سے طالب علم کا تعلق

ارسال کی جاتی ہے جن میں طالب علم داخلے کا خواہشمند ہو۔ یہ نو مضامین )جاپانی، معاشرتی 

علوم، ریاضی، سائنس، انگریزی، موسیقی، فائن آرٹس، جسمانی تعلیم اور صحت کے علوم، اور 

ڈنٹ ر رویوں )مثال ، سٹودستی آرٹس اور گھریلو علوم( کے نتائج اور طالب علم کے متعلق سرگرمیوں او

میں طالب علم کے عمومی رویوں  اسکول کمیٹی، یا کسی کلب میں شرکت اورکی  اسکول کونسل،

)کم سے کم( اور  1کے ریکارڈز( کے ریکارڈز پر مشتمل ہے۔ اس دستاویز میں موجود تعلیمی نتائج کی 

 )زیادہ سے زیادہ( کے درمیان درجہ بندی کی جاتی ہے۔ 5

 

ک   " ■  )ذاتی جانچ کی رپورٹ "(Jiko-shinkokusho)(  شو وش نکوکُ ج 

)ذاتی جانچ کی رپورٹ( درخواست فارم کے ساتھ درج کروائی جاتی ہے اور یہ  "ِجیکو ِشنکوُکوشو"ایک  

 علیم کا ایک خالصہ، اور جس ہائیایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جس میں درخواست گزار اپنی سابقہ ت

عین میں درخواست گزار حصہ لینا چاہتا ہے، اُس کی جانب فراہم کی جانے والی پہلے سے ت اسکول

کی زندگی کے بارے میں عزائم اور نظریے کا خالصہ لکھتا/لکھتی  اسکول کردہ تھیم کی بنیاد پر ہائی

 ہے۔ اصوال ، درخواست گزار کو کسی کی مدد کے بغیر خود رپورٹ لکھنی ہوگی۔

کے لیے داخلی امتحانات جنہیں جاپانی زبان میں  طلبہاور واپس آنے والے  طلبہکی )صرف ان غیر مل 

 )ذاتی جانچ کی رپورٹ( درکار نہیں ہوتی۔( "ِجنکوِشنکوُکوشو"معاونت کی ضرورت ہو اُنہی میں 

 

 )انٹرویو) "(Mensetsu) یتس"مینس ■

)ذاتی جانچ کی رپورٹ(  " شو وِشنکوکُ ِجک   "انٹرویو میں، ہائی اسکول کے ممتحن درخواست گزار کی 

 میں درج مواد کے مطابق اس سے سوال کریں گے۔

براہ کرم اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ کن محکموں وغیرہ کے لیے انٹرویو درکار ہیں صفحات  

 مالحظہ کریں۔ 13اور  12

 

 

 

اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کون سے امیدواروں کی جانچ درخواست گزار کی  اسکول اصوال ، ہائی 

کی اپنی داخلہ پالیسی )متوقع  اسکول اتی جانچ کی رپورٹ کے مواد، اورتعلیمی کارگردگی، ذ

۔ کا کردار( کے ساتھ تعمیل کی سطح کے جائزے کی بنیاد پر کی جائے گی طلبہمہارتیں اور ان کے 

 کیوں اسکول متعلقہکی رپورٹ( کی تیاری کے دوران شو" )ذاتی جانچ  وِشنکوکُ ک  براِہ کرم اپنی "جِ 

 میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ داخلہ پالیسی کو بغور پڑھیں جن
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 اسکول یپبلک ہائ
 

اور غیر ملکی اور واپس آنے والے لبہ واپس آنے والے ط

اُن طلبہ کے لیے داخلی امتحانات جنہیں جاپانی زبان 

 معاونت کی ضرورت ہو میں

 

کے  اسکول پبلک ہائیغیر ملکی طلبہ اور واپس آنے والے جاپانی طلبہ کے لیے  
 داخلی امتحانات دیتے ہوئے خصوصی امتحانات درکار ہوتے ہیں۔

 
 

 کے لیے داخلی امتحان طلبہواپس آنے والے  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 گروپ ٹارگٹ ■

سالوں یا اس  2سالوں یا اس سے زائد عرصے تک بیروِن ملک رہے اور  2وہ امیدوار جو لگاتار   
 سے کم عرصے سے جاپان میں رہتے ہیں۔

 

 نام ےکوں کورس ■

کورس، عالمی تعلیمی کورس، عالمی تعلیمی  کا ، بین االقوامی ثقافتانگریزی کورس 
 کورس یسائنس مربوطدریافتی کورس، انگریزی تحقیقاتی کورس، اور 

 

 مشموالت ■

 یہ امتحان ریاضی اور انگریزی کے مضامین سمیت ایک انٹرویو پر مشتمل ہے۔ )انٹرویو
 جاپانی زبان میں لیا جائے گا(

 لسانی -ذو اپنی پسند کی ایکہر امیدوار کو کے میں،ریاضی اور انگریزی کے امتحانات
النے کی اجازت ساتھ ( انگریزی/انگلش کے عالوہ دیگر کسی زبان میں )اجاپانی اور لغت
تاہم، انگریزی کے امتحان کے لیے، متعلقہ امیدوار کوئی انگریزی/جاپانی ٹرانسلیشن  ہے۔

 ڈکشنری یا کوئی ایسی ڈکشنری جو انگلش زبان میں تحریر ہو، استعمال نہیں کرسکتا۔
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کے لیے داخلی امتحان جنہیں جاپانی  طلبہاور واپس آنے والے ان  طلبہغیر ملکی ( 2)

 زبان میں معاونت کی ضرورت ہو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتظامات کرے  اسکول ہائی( کے لیے داخلی امتحانات دینا چاہتے ہیں، تو وہ جونیئر 2( یا )1اگر آپ نمبر ) 

گا جس میں آپ فی الحال داخل ہیں۔ اگر آپ ان سے ایسا کروانا چاہتے ہی، تو براہ کرم اپنے ہوم روم کے 

 استاد سے مشورہ کریں۔

 گروپ ٹارگٹ ■

 چوتھے کے اسکول پرائمری جنہیں شہری ملکی غیر وہ یا والے آنے واپس سے چین اصوال ،  

 ہو۔ گیا دیا داخلہ میں گریڈ سےبڑے اس یا

 

میں منعقدہ( لینے والے  2023امتحانات )فروری  دوراناسکول سال کے کے   2023■

 کے نام وںاسکول

 (عام کورس) ہائی اسکول( (Higashi Yodogawaہیگاشی یودوگاوا 

 کورس(مربوط ) ( ہائی اسکولFukuiُکوئی)فُ  

 )کورسمربوط ( ہائی اسکول (Kadoma Namihaya)ہایادوما نامیاک

 کورس(مربوط ( ہائی اسکول )Yao Kitaیاؤ کِیتا) 

 کورس(مربوط ( ہائی اسکول )Seibiبی) یئس

 کورس، بااختیار بنانے واال اسکول(مربوط ( ہائی اسکول )Nagayoshiناگایوشی)

 کورس، بااختیار بنانے واال اسکول(مربوط ( ہائی اسکول )Fuse Kitaتا)سے کِ فُ 

 ((**کریئیٹِو اسکول**کالس کریڈٹ سسٹم( -اوساکا واکابا ہائی اسکول )ملٹیپل

 مشموالت ■

  )امتحان کے مضامین میں کمپوزیشن، ریاضی اور انگریزی )بشمول سننے کا ٹیسٹ

 شامل ہیں۔

 کمپوزیشن جاپانی کے عالوہ دیگر زبانوں میں لکھی جا سکتی ہے۔ 

  داخلی امتحان میں چینی کانجی(kanji) حروف کے ساتھ ساتھ فیوری گانا(Furigana) 

ہیں کہ چینی حروف کو کس طرح سے پڑھنا ہےکو بھی جو صوتی طور پر وضاحت کرتے )

 پرنٹ کیا جا سکتا ہے۔

  مضمون کے فعل کے لیے، سوال کو سمجھنے کے لیے غیر ملکی زبان میں کیی ورڈز

 دیے جائیں گے۔

 استعمال کر  کاانگریزی لغت کے عالوہ آپ دو لغات  ینے کے دوران، امیدوارامتحان دی
ے امتحان کے لیے، متعلقہ امیدوار کوئی انگریزی/جاپانی ٹرانسلیشن تاہم، انگریزی ک سکتے ہیں۔

 ڈکشنری یا کوئی ایسی ڈکشنری جو انگلش زبان میں تحریر ہو، استعمال نہیں کرسکتے۔

 انچ کی رپورٹ( درکار نہیں ہوتی۔ج ذاتی" )شووِشنکوک ک  جِ " لیے کے امتحان داخلی اس※

 Osaka Prefectural Board ofمیں، اوساکا پریفیکچرل ایجنسی آف ایجوکیشن) 2023نومبر  ※

Education اس بات کی پیشگی تصدیق کرے گی کہ آیا درخواست گزار کو یہ امتحان دینے کی )

اجازت ہے۔ تصدیق کے لیے دستاویزات مثال  آمد اور برخاستگی کی تاریخ جمع کروانا درکار ہوتا ہے۔ 

میں موجود اساتذہ سے مشورہ کرنا  زاروں کو اپنے اپنے جونیئر ہائی اسکولممکنہ درخواست گ

 ہوگا۔
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 اسکول یپبلک ہائ
 

 ےیکے ل طلبہ گریاور ان د طلبہواپس آنے والے 

معاونت  ںیزبان م یجاپان ںیجنہ ںیتیرعا یخصوص

 ضرورت ہو یک
 

کے لیے خصوصی رعایتیں جنہیں  طلبہاور ان غیر ملکی  طلبہواپس آنے والے جاپانی  
ز کے داخلی امتحانات دینے کے لیے جاپانی زبان میں معاونت کی اسکول پبلک ہائی

ضرورت ہو۔ براہ کرم اپنے ہوم روم استاد سے مشورہ کریں کہ آیا آپ اس کے لیے 
 درخواست دے سکتے ہیں۔

 

 ①رعایت 

 گروپ ٹارگٹ ■

میں داخل  اسکول کے بعد کسی پرائمری یا مڈلداخلہ اصوال ، وہ افراد جو جاپان واپسی یا 

 ہوئے ہیں یا منتقل کر دیئے ہیں۔

 اسکول ہائی ■
 اسکول پبلک ہائیتمام 

 مشموالت ■

 %(130الف: امتحان کی مدت کی توسیع )تقریباً 

 لیے بھی درخواست کر سکتے وہ امیدوار جنہیں رعایت الف حاصل ہو ب، ج، اور د کے

 تفصیل سے بیان کردہ ہے۔  ہیں جیسا کہ ذیل میں

 

 ب: امتحان کے دوران انگریزی کے عالوہ دیگر لغات استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ 

تاہم، انگریزی امید وار امتحان میں اپنے ساتھ انگریزی کے عالوہ دو تک لغات ال سکتے ہیں۔ 

امیدوار کوئی انگریزی/جاپانی ٹرانسلیشن ڈکشنری یا کوئی ایسی کے امتحان کے لیے، متعلقہ 

برقی لغات النا ممنوع مزید یہ کہ  ڈکشنری جو انگلش زبان میں تحریر ہو، استعمال نہیں کرسکتا۔

( چینی حروف کی خواندگی کا امتحان ان طلبہ کے لیے حذف کر دیا گیا kanjiہے۔ کانجی)

 ہے جنہیں لغات درکار ہوں۔

ج: تعلیمی استعداد کے امتحان میں امیدوار کی درخواست پر چینی حروف کے 

 بھی پرنٹ کی جا سکتی ہے۔ (Furiganaفیوری گانا )ٖساتھ ساتھ 

تاہم، انگریزی کے امتحان کے لیے، متعلقہ امیدوار کوئی انگریزی/جاپانی ٹرانسلیشن ڈکشنری یا 

 استعمال نہیں کرسکتا۔کوئی ایسی ڈکشنری جو انگلش زبان میں تحریر ہو، 

گانا )جو صوتی طور پر یہ وضاحت کرتی ہے کہ چینی حروف کو کس طرح سے پڑھا فوری 

حروف کے ساتھ پرنٹ کیا جا سکتا ہے جو پرائمری اسکول  (kanji)جانا چاہیئے( کو کانجی

میں نہیں پڑھائے جاتے۔ ان امیدواروں کے لیے کانجی چینی کرداروں کا خواندگی کا امتحان 

 گانا فراہم کی گئی تھا۔ فوریحذف کر لیا گیا ہے جنہیں جاپانی زبان کے امتحان میں 

یشن کی طرز کے سواالت آئیں گے، د: جب جاپانی زبان کے امتحان میں مضمون یا کمپوز

 تو سواالت سے متعلقہ کیی ورڈز غیر ملکی زبان میں فراہم کیے جائیں گے۔
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 ②رعایت 

 گروپ ٹارگٹ ■

سالوں یا  2یا اس سے زائد عرصے تک باہر رہے ہیں، اور پھر   سال 2وہ امیدوار جو مسلسل 

 اس سے کم عرصے سے جاپان میں رہتے رہے ہوں۔

 اسکول ہائی ■

 اسکول پبلک ہائیتمام 

 ضامینم ■

  شو" )ذاتی جانچ کی رپورٹ( آپ کے لیے آپ کے استاد یا سرپرست و و ِشنکوکک  آپ کی "جِ 

کی جانب سے لکھی جا سکتی ہے۔ اگر وہ یہ نہ لکھ سکیں اور آپ اسے خود لکھیں، تو 

 جاپانی کے عالوہ دیگر زبانیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔

 

 

کرے گا  وہ جونیئر ہائی اسکول انتظاماتاسکا  ا چاہتے ہیں، تو رعایتیں حاصل کرناگر آپ یہ 

اہ کرم اپنے ہیں۔ اگر آپ ان سے ایسا کروانا چاہتے ہیں، تو بر ہداخلآپ کا  جس میں فی الحال 

 ہوم روم استاد سے مشورہ کریں۔

 

سے  یجوالئ ںیہے. انہ یجا سکت یک  یبھ  میترم ںیم التیتفص یک توںیرعا ی)*( خصوص

 جاےگا۔ ایتک تے ک 2022اگست
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 اسکول پبلک ہائی

 امتحان کا شیڈول ہکے تعلیمی سال کے لیے داخل 2023
 

 اریخ جن کا اعالن کیا جا رہا ہودرخواست کی مدت، امتحان کی تاریخ)تاریخیں(، اور ان نتائج کی ت

اور ( سکولوں)اسکول بق مختلف ہوتی ہیں۔ براہ کرمنگ اور کورس کی قسم کے مطااسکول

 سکریننگ کے شیڈول کی بغور پڑتال کر لیں جس )جن( میں آپکورس)کورسز( کی درخواست اور 

 داخلہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

اگر آپ نےداخلہ کی درخواست دی ہے لیکن کورونا وائرس انفیکشن، انفلوئنزا وغیرہ کی وجہ سے  امتحان دینے سے  ※

دے سکتے ہیں، اس  کے لیے براہ کرم اپنے جونیئر ہائی اسکول سے قاصر ہیں، تو آپ مختلف شیڈول پر امتحان 

 مشورہ کریں۔

 

  اسکریننگ کی اقسام
درخواست کی 

 مدت
 ※ امتحان کی تاریخ

نتائج کا 
 اعالن

ب
خا
ی انت

ص
صو
خ

 

ط
مربو

ی 
ل وقت

ک
 

س
کور

 

صنعت )تعمیراتی ڈیزائن، انٹیریئر ڈیزائن، 
پراڈکٹ ڈیزائن، ویڈیو اور مووی ڈیزائن، ویژوئل 

ڈیزائن، اور ڈیزائن سسٹم( سے متعلق 
تعلیمی کورسز، عالمی دریافت، فائن آرٹس، 
کھیل، تفریح، پرفارمنگ آرٹس، اور انضمامی 

 آرٹ کے کورسز

 فروری
 ( منگل )14
 یا

 (دھ )15فروری 
 

 تعلیمی امتحان
 (پیر)20فروری

عملی مہارتوں کا 
 امتحان
 (منگل  ) 21فروری

 

 مارچ 

 ( دھا )1 

 

 موسیقی کا کورس

 (منگل)7فروری 
 یا

 (دھ )8فروری 
 

گلوکاری کی مہارت کا امتحان 
 اور

موسیقی کے ساز کے 
 استعمال میں مہارت کا امتحان

 (ہفتہ)18فروری  

 تعلیمی امتحان اور
موسیقی کے لیے سننے کا 

 ٹیسٹ

 (پیر)20فروری 

 مربوط تعلیمی کورس

فروری  (اسکول )بااختیار بنانے واال 
 (منگل  )14
 یا
 فروری  

 ( دھ )15
 

 تعلیمی امتحان
 (پیر)20فروری 
 انٹرویو
 (منگل  )21فروری 

 

پہال اور دوسرا 1متعدد کالسوں کا کریڈٹ سسٹم 

 (اسکول سیشن )تخلیقی

 ، کریڈٹ سسٹمیں دن یا شام کی کالس

( Osaka Prefectural Toyonakaاوساکا پریفیکچرل تویوناکا)

 ہ( شاخ کے لیے داخلNoseہائی اسکول کی نوسے)

 امتحان

فروری 
 (منگل  )14
 یا
 فروری  

 (دھ )15
 

 علیمی امتحانت
 (پیر)20فروری
 انٹرویو
 (منگل  )21فروری 

 واپس آنے والے طلبہ کے لیے داخلی امتحان
تعلیمی امتحان اور 

 انٹرویو
 (پیر)20فروری 

ملکی طلبہ اور واپس آنے والے ان طلبہ کے لیے غیر 
داخلی امتحان جنہیں جاپانی زبان میں معاونت کی ضرورت 

 ہو

تعلیمی امتحان اور 
 کمپوزیشن

 (پیر)20فروری 

ذہنی طور پر معذور طلباء کے لیے خودمختار معاونتی 
 کورس کی اضافی سکریننگ

 انٹرویو
)امیدواروں کے لیے مندرجہ 

کوئی ایک ذیل میں سے 
 تاریخ مقرر کی جائے گی:

 (،جمعہ  )17فروری. 
 ، ) منگل )21،(پیر)20  
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اگر آپ نےداخلہ کی درخواست دی ہے لیکن کورونا وائرس انفیکشن، انفلوئنزا وغیرہ کی وجہ سے  امتحان دینے سے  ※

سے قاصر ہیں، تو آپ مختلف شیڈول پر امتحان دے سکتے ہیں، اس  کے لیے براہ کرم اپنے جونیئر ہائی اسکول 

 مشورہ کریں۔

 

 

 

 
 سکریننگ کی اقسام

درخواست 
 کی مدت

 نتائج کا اعالن ※ امتحان کی تاریخ

ب
خا
ی انت

م
مو
ع

 

ی 
ل وقت

ک
ط 
مربو

س
کور

 

 کورس تعلیمیعمومی ・

انتخابی سسٹم اور کریڈٹ پر مشتمل مربوط )بمع 
تعلیمی جز وقتی کورس کے ساتھ عمومی 

 کورس(
 کامرس سے متعلق کورسز・

 عالمی کاروباری کورس・

 زراعت سے متعلق کورسز・

 صنعت سے متعلق تعلیمی کورسز・

کورسز کے عالوہ جو خصوصی  اسکول )ان
 سکریننگز منعقد کرتے ہیں(

 انگریزی・تعلیمی معلومات ・

 االقوامی ثقافتی علومبین ・ 

 انگریزی تحقیقاتی کورس・عالمی علوم ・

 سائنس اور ریاضی・

 کورسز قیتخل سائنسی・・سائنس مربوط ・

  شنلیجوکیاور سائنس اور ا زیٹینیومہی・ 

 سائنس کورسز نڈیا زیٹینیمومیہ  
 خوردنی ثقافت・رضاکاریبہبود  ・

 انضمام شدہ・کیلئے تعلیمی کورس  

 تعلیمی کورس  
ے تعلیمی کورس فراہم کرتمربوط )تخلیقی کورس 

ز یہ نہیں اسکول ہیں لیکن بااختیار بنانے والے
تعلیمی کورس مربوط کرتے۔ اس کورس میں دوہرا 

 شامل نہیں ہے۔(

مارچ 
 (،جمعہ  )3

 مارچ
 (پیر)6 
 یا

مارچ 
 (منگل  )7

تعلیمی اور دیگر 
 امتحانات

 (جمعہ  )10مارچ  

 (پیر)20مارچ 

 نگاسکول جز وقتی

 مواصالتی کورس

 2  مارچ
 (جمعرات  )

مارچ 
 (جمعہ  )3
 یا

 5مارچ 
 (اتوار  )

 انٹرویو
)امیدواروں کے لیے  

مندرجہ ذیل میں سے 
کوئی ایک تاریخ مقرر 

 کی جائے گی:
، )پیر9(،) اتوار )8مارچ
 )) اتوار 12(یا 

اسے ضروری سمجھتا ہے  اسکول دوسرے ٹرم کی سکریننگ )اگر
   تو(

مارچ. 
 (جمعرات  )23

 انٹرویو
 (جمعرات  )23مارچ. 

 27مارچ. 
خودمختار معاونتی کورس کی کے لیے  طلبہذہنی طور پر معذور  (پیر)

 اسے ضروری سمجھتا ہے تو( اسکول اضافی سکریننگ )اگر

 خزاں میں داخلے کی اسکریننگ
، 5 ستمبر۔

2023 
 ) منگل (

 )ُبنمضمون )شوروم
Shorombun)) 

 انٹرویو اور
، 8ستمبر. 

 (جمعہ )2023

، 14 ستمبر۔
2023 

 ) جمعرات (
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 معاونت یمال ےیل کے سیف یاسکول ک

 کے سیف یک داخلے کے اسکول یہائ جو ںیمیوہ تنظ

 ںیہ یرہ کر فراہم معاونت یمال ےیل
 

طالب علم ہائی اسکول میں داخلے کے لیے درکار رقم قرض لے سکتے ہیں بازادائیگی کی قابلیت، 

ذیل میں دی گئی فہرست میں موجود قرض دینے والی  معیار اور طریقے کے بارے میں مزید معلومات

 تنظیموں کے ذریعے براہ راست دستیاب ہیں۔

       

  

 رابطہ درخواست قرض کی رقم نامتنظیم کا 

اوساکا پری  

 فیکچرل

 سکالرشپ 

 ایسوسی ایشن 

 :اسکول پبلک ہائی 

 تک ¥50,000 

  

 :اسکول پرائیویٹ ہائی 

 تک ¥250,000 

اکتوبر  -آغاز کا ستمبر 

 کا آغاز

کے  اسکول مڈل 

 تیسرے سال میں

-6357-06ٹیلی فون  

6272 

 تک 500,000¥  الئف ویلفیئر فنڈز 

میں داخلے کے  اسکول 

تعلیمی سال کے بعد 

 اپریل کے اختتام تک

 میونسپل سوشل 

 ویلفیئر کونسل   

سنگل مدر فیملیز، 

سنگل فادر فیملیز، 

 اینڈ وِڈو ویلفیئر  

 فنڈز

)جب آپ  اسکول ہائیپبلک   

 گھر سے سفر کرتے ہیں( :  

 تک ¥150,000

  

اسکول )جب آپ  پرائیویٹ ہائی 

 گھر سے سفر کرتے ہیں(

 تک   ¥410,000 

داخلہ  تے ہونے اور  

داخلہ فیس جما کرنے 

 کہ ایک مہینے کے  بعد

آپ کے قصبے یا شہر 

میں بہبودی دفتر اور 

 دیگر ادارے

 ٹریفک آرفن  

 سکالرشپ

 ایسوسی ایشن   

①¥200,000 

 یا   ¥400,000②

③¥600,000 

درخواست میں سے منتخب  

 کرنے ہوں گے

 جنوری -اپریل  

مڈل اسکول کے 

تیسرے سال 

 میں

-52-0120ٹیلی فون  

1286 

آشی ناگا  

(Ashinaga) 

 سکالرشپ 

 ایسوسی ایشن 

 اسکول پرائیویٹ ہائی 

 ¥300,000 

 بھی  تبدیلی کچھ اسمیں)

 (ہے ممکن

پتجھڑ کے موسم   

 مے  ہونے  کیامید
-77-0120ٹیلی فون  

8565 
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 کی فیس کے لیے مالی تعاون اسکول        

 سکالرشپ سسٹم
 

حاالت یا دیگر سکالرشپ یا سود سے پاک قرض دستیاب ہیں جنہیں خاندان کے کے لیے  طلبہایسے 

کی ٹیوشن فیس کی ادائیگی کے لیے مالی معاونت کی ضرورت ہو۔ گریجویشن  اسکول وجوہات کی بنا پر

کے بعد انہیں قرض واپس کرنا ہوگا۔ بازادائیگی کی قابلیت، معیار اور طریقے کے بارے میں مزید معلومات 

 ذیل میں دیے گئے فراہم کار اداروں کے ذریعے براہ راست دستیاب ہیں۔

 رابطہ تدرخواس قرض کی رقم امتنظیم کا ن

 اوساکا پری فیکچرل

 اسکالرشپ 

 ایسوسی ایشن 

 اسکول پرائیویٹ ہائیعوامی اور  

کم از ٹیوشن فیس در حقیقت کی 
 100,000¥ کم

اکتوبر  –آغاز ستمبر کا  
 وسط تک

کے تیسرے  اسکول مڈل 

 سال میں
میں داخلے  اسکول ہائی 

 کے بعد بھی ممکن ہے

 ٹیلی فون 

06-6357-6272 

 الئف ویلفیئر فنڈز 

 قرض 
 کسی بھی وقت  تک 35,000¥ماہانہ  

 میونسپل سوشل 

 ویلفیئر کونسل   

سنگل مدر فیملیز، 
سنگل فادر فیملیز اینڈ 

 Single Motherوِڈو)

Families, Single 
Father Families, and 

Widow) 

 ویلفیئر فنڈز   

نہ  ٹیوشن فیس کی  اسکول ہائی

   ہونے کیوجہ سے مخرج از قرض ہے ۔
 پر منحصرمشاورت  تعینرقم کا  )

 (ہے 

کرنے کے بعد  یہ تعین

 کسی بھی وقت کہ کس
( میں وں)سکولاسکول

 داخلہ لینا ہے

آپ کے ٹاؤن یا شہر 

میں بہبودی دفتر اور 

 دیگر ادارے

 ٹریفک آرفن

 سکالرشپ 

 ایسوسی ایشن 

①¥20,000 

 یا   ¥30,000②

 ماہانہ   ¥40,000③

درخواست میں منتخب کرنے ہوں 
 گے

 جنوری –اپریل  

کے  اسکول مڈل 
 تیسرے سال میں، یا

 جنوری   –اپریل  

میں  اسکول ہائی

 داخلے کے بعد

 ٹیلی فون

0120-52-1286 

 آشی ناگا اسکالرشپ 

 ایسوسی ایشن 

 ماہانہ رقم 

 25,000¥: اسکول پبلک ہائی 

 30,000¥: اسکول پرائیویٹ ہائی 

اسمیں کچھ تبدیلی  بھی )
 (ممکن ہے

پتجھڑ کے موسم مے    

 ہونے  کیامید

 ٹیلی فون

0120-77-8565 

 ریٹرنیز فرام چائنا 

 اسکول ہائی 

 سکالرشپ 

 ماہانہ ¥20,000 

باز ادائیگی کی کوئی ضرورت       

 نہیں

 دسمبر 15۔    نومبر   1

کے  اسکول مڈل   

 تیسرے سال میں

یاماساکی ٹویوکو  
 کلچرل فاؤنڈیشن

(Yamasaki Toyoko 

Cultural Foundation) 
 ٹیلی فون

072-266-2522 

 سکالرشپکورین  

 ایسوسی ایشن 

 سکالرشپ 

 ماہانہ ¥10,000 

باز ادائیگی کی کوئی ضرورت       

 نہیں

کے   یسے مئ لیاپر
سے  ٹی) انٹر ن دوران 

 مکن (م

 ٹیلی فون

 575703-3343- 
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 اچانک معاشی افتاد کی صورت میں ،
 ٹیوشن فیس کی ادا ئیگی میں دشواری کی صورت میں امدادی پروگرام

 
 
 

 

بہت  ںیمآمدن  اینہ رہے   آمدن یک سرپرست ںیمافتاد کہ جس  یسیا یک روزگار

  یمعاف بھ سیف ای تیرعا ںیم سیف تو ےنہ دے سک سیف کہ ۓجا ہو یکم ادہیز

 رہیوغ شرائط۔  ںیہ یہوت شرائط لئے کے یمعاف ای تیرعا یک سیف ۔ ہے یسکت ہو

 (:ںیمزبان  یجاپان )صرف ںیسے رابطہ کر لیذ رجدای اسکول اپنے لئے کے

 

 

 

 

 

 

 پبلک اسکولوں کے لیے⬛   

  ساالنہ آمدنی والی جماعت -نٹ آف فنانس فار ایجوکیشنل انسٹیٹیوشناوساکا پریفیکچر ڈیپارٹم

  (6913)ایکسٹینشن   0351-6941-06فون نمبر:  

 پرائیویٹ اسکولوں کے لیے⬛   

اسکول  یاور ہائ یہائ ئریجون ،یمنٹریلیا ژن،یویاسکول ڈ ٹیویپرائ شن،یجوکیکا بورڈ آف ا کچریفیپر اوساکا

 پروموشن گروپ

 )ڈائریکٹ الئن(  0351-6941-06فون نمبر: 

 الئن پیب نٹریس یانکوائر زنزیسٹ کچرلیفیاوساکا پر 

 8001-6910-06فون نمبر: 
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 کے متبادالت اسکول ہائی
 

اختیار کرنا ہی واحد راستہ نہیں  اسکول کی گریجویشن کے بعد ہائی اسکول مڈل 

نہیں جاتے، تو تربیت اور تعلیم حاصل کرنے کے دیگر  اسکول اگر آپ ہائی  ہے۔

 متبادالت موجود ہیں، جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے۔

  

  

 اسکول کے عالوہ موجود وںاسکول ہائی ■ 

 ٹیکنیکل کالج 

 اسکول کل مضامین میں مہارت رکھنے واالانجینیئرنگ اور ٹیکنالوجی 

  

 اسکول خصوصی تربیتی 

  اسکول ریات کے بارے میں سیکھنے کے لیےکام یا زندگی کی ضرو 

 

 اسکول پیشہ ورانہ تربیتی 

 اسکول ارتیں اور تکانیک سیکھنے کے لیےکام کی مہ

 

استاد سے انچارج مزید معلومات کے لیے اپنے مختلف مضامین اور خصوصیات سکھاتا ہے۔  اسکول ہر 

 پوچھیں۔

  

 کاروبار خاندانی بھال، دیکھ کی گھر ■ 

  

  

    تالش کی روزگار ■   

  

     

 

  

     

 روزگار تالش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیئے؟     

                          

 اس کے دو بنیادی طریقے ہیں: ⇐

  

 ( کے ذریعے آسامی کے لیے درخواست دیں۔Hello-Workہیلو ورک ) ①

    
 ذاتی یا خاندانی توسط سے نوکری تالش کریں۔  ②

 ،یہسپانو ،یپرتگال ،یزیانگر ،ینیآپ چ کی سہولت ہے، جسکے ضریح ورک"  لوی"ہ کیا ہاںی
 ںیسکتے ہ حاصل کر  مشورہ ںیزبانوں م یسیج ینیوکریاور  یپالین ،یتنامیو
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 معاونتی تنظیموں کی فہرست
 

   

آپ بذریعہ ٹیلی فون ہائی اسکول یا دیگر اختیارات کے بارے میں مشورہ  

 حاصل کر سکتے ہیں۔

 

  

 رابطے کا ٹیلی فون نمبر  تنظیم کا نام 
بولی جانے والی  

 زبانیں

 شنیجوکیآف ا یجنسیا کچرلیفیپر اوساکا

(Osaka Prefectural Agency of Education ،) 

 دفتر، یمیتعل ےیکے ل اتیبلد

 ژن،یاسکول ڈو یہائ ئریجون نڈیا ینٹریمیلیا

 معاونت کا گروپ یک ئریریک

 06-6941-0351 

 5484 ایکسٹینشن 
 جاپانی 

 اوساکا سٹی بورڈ آف ایجوکیشن 

(Osaka City Board of Education) 
 جاپانی         06-6208-8128 

 ساکائی بورڈ آف ایجوکیشن 

(Sakai City Board of Education) 
 جاپانی  072-228-7436 

 جاپان میں موجود غیر ملکیوں کے لیے 

 اوساکا پریفیکچرل کونسل آف ایجوکیشن 

(Osaka Prefectural Council of Education) 

 2683-3383-050فیکس:  
 fugaikyo@nifty.comای میل:  

 

 جاپانی

 جاپانی  0050-1796-070  غیر ملکیوں کی کونسل تعلیم ہر اوساکا ش
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 ، (Osaka Prefectural Agency of Education)اوساکا پریفیکچرل ایجنسی آف ایجوکیشن

 دفتر، یمیتعل ےیکے ل اتیبلد

 ، کیریئر کی معاونت کا گروپژنیاسکول ڈو یہائ ئریجون نڈیا ینٹریمیلیا

 3826-6944-06فیکس (5484)ایکسٹینشن   0351-6941-06ٹیلی فون 

 shichosonkyoiku@sbox.pref.osaka.lg.jpای میل  

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

 کے دوبارہ استعمال کی اجازت ہے۔تجارتی استعمال کے عالوہ ہر طرح سے اس  ※
 اس کی نقل تیار  کرتے ہوئے، اس کے حقیقی ذریعے کی نشاندہی کریں۔

 


