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०१  जापानको शिक्षा प्रणाली   िाशथ  
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प्राथशिक शिद्यालय (६ िषक) 

िाध्या

शिक 

शिक्षा 

तह 

 

िाध्याशिक शिद्यालय (३ िषक) 

उच्च िाध्याशिक शिद्यालय (३ िषक) ※रात्री 

पूर्णकालीन प्रर्ाली आदि ४ बरे्ष कोर्षण पदन 

छन । 

शििेष शिक्षा उच्च 

िाध्याशिक शिद्यालय 

(नोट १) (१ िषक भन्िा 

िक्रि) 

 

उच्च िाध्याशिक 

ब्यािसाशयक प्राशिशिक 

शिद्यालय (१ वा २ 

िषक)  

उच्च िाध्याशिक 

ब्यिसाशयक 

शिद्यालय (५ 

िषक) 

 

शिश्वशिद्यालय (४ 

िषक)  

अल्पकालीन 

शिश्वशिद्यालय (२ 

िषक) 

 

ब्यिसाशयक कलेज 

(१ िषक भन्िा िक्रि) 
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जापानको शिद्यालय प्रणाली                               

 

०२ प्राथशिक शिद्यालय भन्नाल ेकस्तो ठााँउ हो ? (शिद्यालय शजिन)   िाशथ 

 

ओसाकािा अवशस्थत सावकजशनक प्राथशिक शिद्यालयहरुिा शनम्न शलशित शनयिहरु हुन्छन । शिद्यालय अनुसाि शनयिहरु फिक पशन 

हुन सके्न भएकोले सम्िशन्ित शिद्यालयका शिक्षकसंग प्रत्यक्ष सोध्नुहोस । 

 

◆ शिद्यालयिा आउने िािे  

१ शिद्यालय आउन ेजाने िाटो 

सुिशक्षत रुपिा शिद्यालय आउन जानका लाशग प्रयोग गरिन ेिाटो शनशित गरिएको हुन्छ । यसलाई जापानी भाषािा 

चुगाकुिो भशनन्छ । शिद्यालयले सकेसम्ि ितिा िुि िाटो तय गन ेहुनाले सोशह िाटोिाट िात्र आउने जाने गनुक पिकछ 

।  

२ शिद्यालय आउन ेजाने तरिका 

 सािुशहक रुपिा आउने जान े  

यो नशजकै िस्ने शिद्याथीहरुको एउटा सिुह िनाएि शिद्यालय आउन ेजाने तरिका हो । 

क्रिला नहुने गिी सिैं भेला हुने स्थानिा जान ुपिकछ । 

 ब्यशिगत रुपिा आउने जान े

एक्लै वा नशजकै िसोिास गन ेशिद्याथीसाथी संग शिद्यालय आउने जान ेतरिका हो । 

  

◆ कक्षा िरुु हुने सिय (शिद्यालय िरुु हुने सिय) 

शिद्यालय शिहान ८:२५ िेशि ८:३० सम्ििा िरुु हुन्छ । शिद्यालय िरुु हुनु १० शिनेट अशघ सम्ििा शिद्यालयिा पुशग 

सकु्न पछक । कक्षा िरुु हुन ेिेला सम्ििा पशन शिद्यालयिा नपगुेिा क्रिला भएको िाशनन्छ । क्रिला हुन ेभएिा तथा 

अस्पताल जानु पन ेभएिा अशनवायक रुपिा शिद्यालयिा िवि गनुक पिकछ ।   

◆ शिद्यालयिा िहने सिय 

िाि तथा अध्ययन गन ेिषक अनुसाि कक्षाको संख्या ि घि फककने सिय फिक हुन्छ । प्राथशिक शिद्यालयको छैठौं िषकिा 

शिहान ८:३० शतििाट शिद्यालय िरुु भई शिहानी िण्डिा ४ शपरियड (४५ शिनटेको एक शपरियड) को कक्षा संचालन 

गरिन्छ । क्रिउाँसोको िाना (शिद्यालय िाना वा ब्यशिगत िाना) पशछ २ शपरियड गरि िैशनक ५ िेशि ६ शपरियड 

कक्षा संचालन गरिन्छ । हिेक कक्षा शिक्षकल ेप्रिुि शजम्िेवािी शलई कक्षा संचालन गिकछन ।  

◆ शिद्यालय िाना (शिद्यालयल ेउपलब्ि गिाउन ेक्रिउाँसोको िाना) अथवा ब्यशिगत िाना (घििाट शलई आउने िाना) 

ओसाका शप्रफेक्चिका अशिकांि प्राथशिक शिद्यालयहरुल ेशिद्यालय िाना उपलब्ि गिाउाँछ । शिद्याथीहरुल ेआलोपालो गरि 

िाना िााँडन ेतथा िान सक्रकए पशछ सािान शिलाउन ेजस्ता कायक गिकछन । यसलाई िाना िााँडने पालोको ब्यशि 

(क्युस्योकु गािािी) भशनन्छ । सेिेष्टि प्रािम्भ हुने तथा शििेष कायकििका क्रिनहरुिा िाना उपलब्ि नहुन पशन सक्छ । 
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त्यस्तै घििाट िाना ल्याउन पन ेक्रिनहरु पशन हुन सक्छन । त्यस्तो अवस्थािा शिद्यालयिाट जानकािी क्रिइन्छ । िार्िकक 

तथा एलजीका कािणले िान नहुन ेकुिा छ भन ेकक्षा शिक्षक लाई ििि गनुकहोस ।  

शिद्यालय िानाको सािाग्री िलु्क अशभभावकल ेशतनुक पिकछ । १ िशहनािा लगभग ३,५०० िेशि ४,५०० यने लाग्िछ 

।  

◆ सिसफाईको सिय 

प्राथशिक शिद्यालयिा िाना िाए पिात सिसफाईको सिय शनशित गरिएको हुन्छ । शिद्याथील ेकक्षा  

कोठा, भ्याङ्ग, प्यासेज, टवाईलेट जस्ता ठााँउको सिसफाई गने गिकछन । आफु पिने ठााँउको सिसफाई आफैले सफा 

गनुक पिकछ । 

◆ घि फककने  

शिद्यालय आउने सियिा प्रयोग गरिएको िाटोिाट घि फककनु पिकछ । अध्ययन गने िषक ि क्रिन अनुसाि घि फककने सिय 

फिक हुन सक्छ । शिद्यालयको कायकिि भएको िेला पशन सिय परिवतकन हुन्छ । सिय परिवतकन हुने िेलाि शिद्यालयल े

जानकािी क्रिनछे ।  

 युशनफिक (शिद्यालयको लुगा) 

अशिकांि प्राथशिक शिद्यालयहरुिा आफुिुिी लगुा लगाएि जान सक्रकन्छ ति कुन ैशिद्यालयहरुल ेभने युशनफिक िािेको 

हुन्छ ।  

िारििीक शिक्षाको सियिा चल्न शिल्न ेिालको िेलकुिको पोसाक लगाउनु पिकछ । िेलकुि कक्षिा लगाइन ेजुत्ता अलग 

हुने शिद्यालयहरु पशन हुन्छन । शिद्यालय िाना िााँडन ेिेलािा एप्रोन, िास्क, टोपी लगाउनु पिकछ । िास्क चााँशह आफैल े

ब्यिस्था गनुक पिकछ ।  

गिीिा पौडी िेल्नका लाशग स्वीशिङ्ग कस्टि ि टोपीको ब्यिस्था आफै गनुक पिकछ । आफनो सिसािानिा आफनो नाि 

लेशि िाख्न ुपिकछ ।  

अन्य जाानकािीका लाशग शिद्यालयिा सोध्नुहोस ।  

◆कक्षाको िािेिा 

एउटा कक्षािा ४० जना शभत्र शिद्याथीहरु ि कक्षा शिक्षक िहन्छन । कक्षा शिक्षकले प्रिुि शजम्िेवािी शलई कक्षा संचालन 

गछकन भने अध्ययन िषक तथा शिद्यालय अनुसाि शचत्रकला, संशगत, गृह शिज्ञान जस्ता शिषयहरु फिक शिक्षकले पिाउन 

पशन सक्छन । अरु केशह शिक्षकले पिाउन पशन सक्छन । 

 ※ हिेक शिषयको अध्ययन तथा कक्षाको प्रािम्भ सिापन जस्ता शिद्यालयका क्रियाकलापहरु कक्षा अनुसाि िक्रि हुन सके्न 

हुनाल ेकुनै सिस्या पिेिा तरुुन्त कक्षा शिक्षक शिशक्षका संग सल्लाह गनुकहोस ।  

◆अध्ययन शिषयहरु 

शिद्यालयिा शनम्न शिषयहरु अध्यापन गरिन्छ । 

प्राथशिक शिद्यालय पशहलो ि िोश्रो िषक 

िाष्ट्र भाषा, गशणत, जनजीवन, संगीत, शचत्रकला, िारििीक शिक्षा, शििषे शिषय “नैशतक शिक्षा” 

प्राथशिक शिद्यालय तेश्रो ि चौथो िषक 

िाष्ट्र  भाषा, गशणत, सािाशजक शिक्षा, शिज्ञान, संगीत, शचत्रकला, िारििीक शिक्षा, शििेष शिषय “नैशतक शिक्षा” 

शििेिी भाषा 

प्राथशिक शिद्यालय पााँचौ ि छैठौं िषक 

िाष्ट्र  भाषा, गशणत, सािाशजक शिक्षा, शिज्ञान, संगीत, शचत्रकला, िारििीक शिक्षा, गृह शिज्ञान, शििषे शिषय 

(नैशतक शिक्षा) शििेिी भाषा 
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※ अन्य शििेष िैशक्षक क्रियाकलापहरु (कक्षा क्रियाकलाप, िालिाशलका संघको क्रियाकलाप, क्लि क्रियाकलाप, 

शिद्यालयका कायकििहरु) को एक्रककृत अध्ययनको सिय पशन हुन्छन ।  

शििेष िैशक्षक क्रियाकलापहरु भन्नाल ेिालिाशलका संघको क्रियाकलाप जस्त ैशिद्यालय शजिन सहज िनाउनका लाशग 

शिद्याथीहरुल ेगने क्रियाकलाप लाई िुझाउछ ।  

◆ अध्ययन सािाग्री 

अध्ययनका लाशग चाशहन ेपाठयपुस्तक शनिलु्क हुन्छन । सािािणतया पाठयपुस्तक अलावाको आवश्यक सािाग्री िुल्क 

सम्िशन्ित परिवािल ेनै ब्यहोनुक पिकछ ।  

कुनै शिषयहरुिा आफुले िात्र प्रयोग गनुक पने सािाग्रीहरुको आवश्यकता पिकछ । 

िाष्ट्र  भाषा →  ब्रस पेन, िसी 

संगीत   →  हािकोोशनका (शपयानीका), िेकडकि आक्रि 

शचत्रकला    →    वाटि कलिका सािाग्री, िेयोन, िेपास आक्रि 

गृह शिज्ञान,  शसलाई िेशिन आक्रि 

सम्पुणक शिद्याथीहरुको शिषय अनुसािको आवश्यक सािाग्रीहरु शिद्यालयले एकिषु्ठ िरिि गरि पशछ शहसाि शिलान गनक सक्छन 

। 

◆भाषा अनुिािको िािेिा 

िाम्रिी जापानी भाषा िोल्न नसके्न शिद्याथी वा अशभभावकहरुले शिद्यालय वा कक्षा शिक्षकहरु संग िाम्रिी कुिाकानी गनक 

सकुन भन्ने उदे्दश्यल ेभाषा अनुिािकको सेवा क्रिने शिद्यालयहरु पशन हुन्छन । शिस्तृत जानकािीको लाशग शिद्यालयका 

शिक्षक संग सम्पकक गनुकहोस ।  

◆स्वास््य परिक्षण 

 【स्वास््य परिक्षणको िािे】 

   जापानको शिद्यालयहरुिा शिद्यालयको आवश्यकता अनुसाि शिद्याथीको स्वास््य परिक्षण गरिन्छ । स्वास््य  

परिक्षणको शिशभन्न प्रकािहरु हुन्छन ।  

 िीिा सभे (हालसम्ि लाागेको िोग तथा स्वास््य शस्थशतको िािेिा अध्ययन गरिन्छ ।) 

 िरििको उचाई, तौल, िारििीक परिक्षण (पेट शभत्रको अवस्था), आाँिा परिक्षण (आाँिा स्वस््य भए नभएको 

िािे) नाक कान परिक्षण, िन्त परिक्षण, श्रवण िशि परिक्षण, ध्वनी परिक्षण  

 क्षयिोग परिक्षण आवश्यक ब्यशि लाई गरिन्छ ।  

 प्राथशिक शिद्यालय पशहलो िषकका सम्पुणक शिद्याथीलाई इलेक्टोकार्डकयाग्राि परिक्षण गरिन्छ ।  

 िुत्र परिक्षण  

※यस िाहके पौडी कक्षा अशघ, म्यािाथुन, पहाड चिनु अशघ, अध्ययन भ्रिण आक्रि जान ुअशघ स्वास््य परिक्षण गरिन्छ 

।         

◆सुचना पत्र 

यसिा िालिच्चाको अध्ययन परिणाि (रिजल्ट) तथा शिद्यालयको शिशभन्न क्रियाकलापहरुको िािेिा लेशिएको हुन्छ । 

शिद्यालयिाट अध्ययन सिापन सिािोहको क्रिनिा प्राप्त गिी अशभभावक लाई िेिाए पिात अककोो सेिषे्टिको िरुुवातिा 

(सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोहिा) कक्षा शिक्षक लाई हस्तान्तिण गरिन्छ ।  

 

  



6 

 

जापानको शिद्यालय प्रणाली                               

०३  प्राथशिक शिद्यालय भनकेो कस्तो ठााँउ हो ? (क्रियाकलापहरु)   िाशथ 

 

प्राथशिक शिद्यालय पशहलो िषक 

हिेक िषक अशप्रलिा शिद्यालय िरुु भई अको िषकको िाचकिा सक्रकन्छ । १ िषकलाई २ िेशि ३ सेिषे्टििा िााँशडएको हुन्छ । 

शिद्यालयिा शिशभन्न क्रियाकलापहरु संचालन गरिन्छ । त्यस शिचिा, अशभभावकलाई शिद्यालयिा िोलाउने, शििषे कािणले पैसा 

आवश्यक पन ेअवस्था पशन हुन सक्छ । यसिािे सम्िशन्ित शिद्यालयल ेशिस्ततृ जानकािी क्रिने गिकछ । शिद्यालयको क्रियाकलापको 

नाि तथा शिषयहरु तपाईं िस्न ुहुने के्षत्र, शिद्यालय, अध्ययन िषक अनुसाि फिक हुन सक्छन । यहााँ ३ वटा सेिषे्टिको प्रशतशनिीिलुक 

क्रियाकलापहरुको िािेिा परिचय क्रिइन्छ । 

  

पशहलो सेिेष्टि (अशप्रल िेशि जुलाई शति सम्ि) 

 सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोह 

सेिेष्टि िरुु गने िेलाको सिािोह हो । यस सिािोहिा प्राय सिै अध्ययन िषकका शिद्याथीहरु भेला हुन्छन । 

 भनाक सिािोह 

पशहलो िषकिा प्रिेि गन ेशिद्याथीहरुको लाशग गरिने स्वागत कायकिि हो । यसिा अशभभावकहरु पशन सहभागी हुन्छन । 

 स्वास््य परिक्षण 

िारििीक अवस्था रठक भए नभएको िािे डाक्टिल ेपरिक्षण गनुकहुन्छ ।  

 िरिि िापन 

िरििको उचाई ि तौल आक्रि िापन गरिन्छ । 

 शिद्याथीको घि भ्रिण 

कक्षा शिक्षकले शिद्याथीको घििा गएि िालिच्चाको िैशनकीिािेिा अशभभावक संग छलफल गने गछकन । 

 स्थलगत अध्ययन 

कक्षा कोठािा अध्ययन गनक नसक्रकन ेप्रकृशत, ईशतहास, संस्कृशत जस्ता कुिाहरु शिद्यालय िाशहि गई प्रत्यक्ष अनुभव गिी 

अध्ययन गरिन्छ ।  

 कक्षा अवलोकन 

अशभभावकहरुले आफना िच्चाहरु कक्षािा कसिी अध्ययन गछकन भनी हनेक सक्रकन्छ ।  

 छलफल सभा 

कक्षा शिक्षक तथा अशभभावकहरु प्रत्येक सेिषे्टििा अध्ययन ि शिद्यालय, पारिवारिक जीवनको अवस्था आक्रि िािे छलफल 

गरिन्छ ।  

 कक्षा छलफल सभा 

कक्षािा कक्षा शिक्षक शिशक्षका ि अशभभावकल ेशिद्याथीको िािेिा छलफल गरिन्छ ।  

 तेश्रो पक्ष छलफल (ब्यशिगत छलफल) 

कक्षा शिक्षक ि अशभभावक, शिद्याथी ३ (४) जना भएि शिद्यालय, पारिवारिक जीवन िािे छलफल गरिन्छ । प्रत्यके 

सेिेष्टिको अन्त्यिा छलफल गरिन्छ ।  

 पौडी कक्षा (पलु) 

प्राय सिै प्राथशिक शिद्यालययिा स्वीशिङ्ग पलु हुन्छ । जुनको अन्त्य िेशि जुलाई सम्ििा पौडी िेल्ने अभ्यासको कक्षा 

संचालन गरिन्छ ।  
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 सिापन सिािोह 

सेिेष्टिको अन्त्यिा सिापन सिािोह आयोजना गरिन्छ । िक्रि हुने िेलािा सम्पणुक अध्ययन िषकका शिद्याथीहरु सहभागी हुन्छन 

। 

 गिी शििा (जुलाई अन्त्य शति िाट अगष्टको अन्त्य शति सम्ि) 

करिि ३० िेशि ४० क्रिन सम्ि लािो शििा हुन्छ । शििाको िेलािा पौडी ि क्लि क्रियाकलापहरुको लाशग शिद्यालय जान 

पने क्रिनहरु पशन हुन्छन ।  

 

िोश्रो सेिषे्टि (सेप्टेम्िि िेशि शडसेम्िि शति सम्ि) 

 सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोह 

 िेलकुि प्रशतयोशगता 

िौड प्रशतयोशगता, रिले, नृत्य, आक्रि गरि कक्षाका साथीहरुलाई सिथकन गि ैप्रशतयोशगताको आनन्ि शलइन्छ । प्रशतयोशगता 

हिेेि अशभभावक तथा परिवािले सहभागीता जनाउन सके्न क्रिन पशन हुन्छन । यसलाई प्राय शिद्यालयहरुिा उन्िोिाई भशनन्छ 

।  

 अध्ययन भ्रिण 

प्राथशिक शिद्यालयको छैंठौ िषकिा सिै शिद्याथीहरु िात शिताउने गिी भ्रिणिा जान्छन । िोश्रो सेिेष्टििा भ्रिणिा जाने कुिा 

िेिै हुन्छन ।  

 सााँस्कृशतक कायकिि, अध्ययन प्रस्तुशतकिण,  

शचत्रकला, गृहशिज्ञान अन्तिगत तयाि पारिएका िस्तु, सािाशजक शिक्षा, शिज्ञान अन्तगकत तयाि पारिएका रिपोटकहरु, संगीत, 

अशभनय आक्रिको प्रस्तुशत गरिन्छ । प्रस्तुत शिषयहरु हनेे, सुन्ने गरि आनन्ि शलने सिय हो । प्राय अशभभावकहरु पशन हनेकको 

लाशग जान ेगिकछन ।  

 सिापन सिािोह 

 जाडो शििा (शडसेम्िि अन्त्य शति िाट जनविीको अन्त्य शति सम्ि) 

करिि २ हप्ता जशत शििा हुन्छ ।  

 

तेश्रो सेिषे्टि (जनविी िेशि िाचकसम्ि) 

 सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोह 

 क्रिक्षान्त सिािोह 

क्रिशक्षत हुन ेशिद्याथीहरुलाई क्रिक्षान्त प्रिाण पत्र क्रिईने सिािोह हो । 

 अध्ययन सिापन सिािोह 

१ िषक सक्रकए पशछको गरिन ेसिािोह हो । िेिै भएिा, सम्पुणक अध्ययन िषकका शिद्याथीहरु सहभागी हुन्छन ।  

 िसन्त शििा (िाचक अन्त्य िाट अशप्रल पशहलो हप्ता सम्ि) 

अध्ययन सिापन सिािोह सक्रकए पशछ िसन्तको शििा हुन्छ । यो शििा सक्रकए पशछ कक्षा परिवतकन भई िाशथको कक्षािा 

जान्छन ि अशप्रलिाट नयााँ अध्ययन िषक िरुु हुन्छ ।  
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जापानको शिद्यालय प्रणाली                               

०४  िाध्याशिक शिद्यालय भनकेो कस्तो ठााँउ हो ? (शिद्यालय जीवन)   िाशथ 

 

ओसाकािा अवशस्थत सावकजशनक िाध्याशिक शिद्यालयहरुिा, शनम्न शलशित शनयिहरु हुन्छन । शिद्यालय अनुसाि शनयिहरु फिक 

पशन हुन सके्न भएकोल ेसम्िशन्ित शिद्यालयका शिक्षकससग प्रत्यक्ष सोध्नुहोस ।  

 

◆ शिद्यालयिा आउन ेिािे  

१ शिद्यालय आउन ेजाने िाटो 

सुिशक्षत रुपिा शिद्यालय आउन जानका लाशग प्रयोग गरिन ेिाटो शनशित गरिएको हुन्छ । यसलाई जापानी भाषािा चुगाकुिो 

भशनन्छ । शिद्यालयले सकेसम्ि ितिा ििु िाटो तय गने हुनाले सोशह िाटोिाट िात्र आउने जान ेगनुक पिकछ ।  

२ शिद्यालय आउन ेजाने तरिका 

एक्ल ैवा नशजकै िसोिास गने शिद्याथी साथी संग शिद्यालय आउने जान ेतरिका हो । िाध्याशिक शिद्यालयका शिद्याथीहरु 

प्राय एक्ल ैनै शिद्यालय आउन ेजाने गिकछन ।  

◆ कक्षा िरुु हुने सिय (शिद्यालय िरुु हुने सिय) 

शिद्यालय शिहान ८:२५ िेशि ८:३० सम्ििा िरुु हुन्छ । शिद्यालय िरुु हुनु १० शिनटे अशघ सम्ििा शिद्यालयिा पुशग सकु्न 

पछक । कक्षा िरुु हुने िेला सम्ििा पशन शिद्यालयिा नपुगिेा क्रिला भएको िाशनन्छ । क्रिला भएिा तथा अस्पताल जानु पन े

भएिा अशनवायक रुपिा शिद्यालयिा िवि गनुक पिकछ ।  

◆ शिद्यालयिा िहने सिय 

पशहलो िषक िेशि तेश्रो िषकको शिद्याथीहरु कक्षाको संख्या ि फककने सिय एकै हुन्छ । शिहान ८:३० शतििाट शिद्यालय िुरु 

भई शिहानी िण्डिा ४ शपरियड (५० शिनेटको एक शपरियड) को कक्षा संचालन गरिन्छ । क्रिउाँसोको िाना पशछ २ शपरियड 

गरि िैशनक ५ िेशि ६ शपरियड कक्षा संचालन गरिन्छ । हिेक कक्षािा शिषय अनुसािका शिक्षकल ेकक्षा संचालन गिकछन ।  

◆ शिद्यालय िाना (शिद्यालयल ेउपलब्ि गिाउन ेक्रिउाँसोको िाना) अथवा ब्यशिगत िाना (घििाट शलई आउने िाना) 

िाध्याशिक शिद्यालय अनुसाि शिद्यालय िाना (शिद्यालयले उपलब्ि गिाउने क्रिउाँसोको िाना) उपलब्ि हुने नहुने अवस्था हुन्छ 

। सम्पुणक शिद्याथीहरुलाई िाना उपलब्ि गिाउन ेवा िानाकोलाशग आिेिन क्रिएका शिद्याथीहरुलाई िात्र उपलब्ि गिाईन ेहुन 

सक्छ । िाना उपलब्ि नगिाइने क्रिनिा आफैल ेशलएि जानु पिकछ । िानाको सटटा पाउिोरट शलएि जान पशन सक्रकन्छ वा 

शिद्यालयिा पाउिोरट िेच्ने शिद्यालयहरु पशन हुन्छ । शिद्यालय िाना उपलब्ि हुन ेशिद्यालयहरुिा शिद्याथीहरुले आलोपालो 

गरि िाना िााँडन ेतथा िान सक्रकए पशछ सािान शिलाउने जस्ता कायक गिकछन । यसलाई िाना िााँडने पालोको ब्यशि 

(क्युस्योकु गािािी) भशनन्छ ।  

सेिेष्टि प्रािम्भ हुने तथा शििषे कायकििका क्रिनहरुिा िाना उपलब्ि नहुन पशन सक्छ । त्यस्तै घििाट िाना ल्याउन पन े

क्रिनहरु पशन हुन सक्छन । त्यस्तो अवस्थािा शिद्यालयिाट जानकािी क्रिइन्छ । िार्िकक तथा एलजीका कािणले िान नहुन े

कुिा छ भने कक्षा शिक्षक लाई ििि गनुकहोस ।  

शिद्यालय िानाको सािाग्री िलु्क अशभभावकले शतनुक पिकछ । १ िशहनािा लगभग ३,४०० िेशि ५,९०० यने लाग्िछ ।  

ओसाका शप्रफेक्चि शभत्रका अशिकांस िाध्याशिक शिद्यालयहरुिा शिद्यालय िाना उपलब्ि हुिनै । िाना उपलब्ि नभएको 

अवस्थािा घििाट शलएि जान ुपिकछ । (िानको लाशग घि जान शिल्िनै) 

◆ सिसफाईको सिय 

िाध्याशिक शिद्यालयिा घि फककनु अशघ सिसफाईको सिय शनशित गरिएको हुन्छ । शिद्याथीले कक्षा कोठा, भ्याङ्ग, प्यासेज, 

टवाईलटे जस्ता ठााँउको सिसफाई गन ेगिकछन । आफु पिन ेठााँउको सिसफाई आफैल ेसफा गनुक पिकछ । 

◆ क्लि क्रियाकलाप 
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कक्षा सक्रकए पशछ शिद्याथीहरुले आफुलाई उपयिु लाग्ने िेलकुि या सााँस्कृशतक क्रियाकलापहरु संचालन गने गिकछन ।  

◆ घि फककन े 

शिद्यालय आउने सियिा प्रयोग गरिएको िाटोिाट घि फककनु पिकछ । अध्ययन गन ेिषक ि क्रिन अनुसाि घि फककन ेसिय 

फिक हुन सक्छ । शिद्यालयको कायकिि भएको िेला पशन सिय परिवतकन हुन्छ । सिय परिवतकन हुने िेलाि शिद्यालयल े

जानकािी क्रिनछे ।  

◆ युशनफिक (शिद्यालयको लुगा) 

अशिकांि प्राथशिक शिद्यालयहरुिा आफुिुिी लगुा लगाएि जान सक्रकन्छ ति कुन ैशिद्यालयहरुल ेभन ेयुशनफिक िािेको हुन्छ ।  

िारििीक शिक्षाको सियिा चल्न शिल्न ेिालको िेलकुिको पोसाक लगाउनु पिकछ । िेलकुि कक्षिा लगाइने जुत्ता अलग हुन े

शिद्यालयहरु पशन हुन्छन । शिद्यालय िाना िााँडने िेलािा एप्रोन, िास्क, टोपी लगाउनु पिकछ । िास्क चााँशह आफैले ब्यिस्था 

गनुक पिकछ ।  

गिीिा पौडी िेल्नका लाशग स्वीशिङ्ग 

 कस्टि ि टोपीको ब्यिस्था आफै गनुक पिकछ । आफनो सिसािानिा आफनो नाि लेशि िाख्न ुपिकछ ।  

अन्य जाानकािीका लाशग शिद्यालयिा सोध्नुहोस ।  

◆ कक्षाको िािेिा 

कक्षािा ४० जना शभत्र शिद्याथीहरु ि कक्षा शिक्षकका अलावा सहायक कक्षा शिक्षक पशन िहन सक्छन । शिषय अनुसाि 

अध्यापन गिाउन ेशिक्षक फिक हुन सक्छन ।  

※ हिेक शिषयको अध्ययन तथा कक्षाको प्रािम्भ सिापन जस्ता शिद्यालयका क्रियाकलापहरु कक्षा अनुसाि िक्रि हुन सके्न 

हुनाल ेकुनै सिस्या पिेिा तरुुन्त कक्षा शिक्षक शिशक्षका संग सल्लाह गनुकहोस ।  

◆ अध्ययन शिषयहरु 

िाष्ट्र  (जापानी) भाषा, गशणत, सािाशजक शिक्षा, संगीत, कला, शिज्ञान, िारििीक शिक्षा, प्रशिशि, गहृ शिज्ञान, शििेिी 

भाषा (अगं्रेजी) भाषा, शििषे शिषय “नैशतक शिक्षा” जस्ता शिषय िहन्छन ।  

※ त्यस िाहके शिषिे क्रियाकलाप (कक्षागत कृयाकलाप, शिद्याथी संघको क्रियाकलाप, शिद्यालय क्रियाकलाप) तथा 

सािुशहक अध्ययनको सिय पशन हुने गिकछ ।  

◆ अध्ययनका लाशग आवश्यक सािाग्री 

अध्ययनका लाशग चाशहने पाठयपुस्तक शनिलु्क हुन्छन । पाठयपसु्तक अलावाको आवश्यक सािाग्री सािािणतया सम्िशन्ित 

परिवािले न ैब्यहोनुक पिकछ ।  

िाष्ट्र भाषा    →   ब्रस पेन, िसी 

प्रशिशि, गहृ शिज्ञान  →    शसलाई िेशिन आक्रि 

 

शिद्यालयले शिषय अनुसाि सम्पुणक शिद्याथीहरुको आवश्यक सािाग्रीहरु एकिषु्ठ िरिि गरि पशछ शहसाि शिलान गनक सक्छन । 

◆ भाषा अनुिािको िािेिा 

िाम्रिी जापानी भाषा िोल्न नसके्न शिद्याथी वा अशभभावकहरुले शिद्यालय वा कक्षा शिक्षकहरु  

संग िाम्रिी कुिाकानी गनक सकुन भन्न ेउदे्दश्यल ेभाषा अनुिािकको सेवा क्रिन ेशिद्यालयहरु पशन हुन्छन । शिस्ततृ जानकािीको 

लाशग शिद्यालयका शिक्षक संग सम्पकक गनुकहोस ।  
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◆ स्वास््य परिक्षण 

【स्वास््य परिक्षणको िािे】 

जापानको शिद्यालयहरुिा शिद्यालयको आवश्यकता अनुसाि शिद्याथीको स्वास््य परिक्षण गरिन्छ । स्वास््य परिक्षणको शिशभन्न 

प्रकािहरु हुन्छन ।  

 िीिा सभे (हालसम्ि लाागेको िोग तथा स्वास््य शस्थशतको िािेिा अध्ययन गरिन्छ ।) 

 िरििको उचाई, तौल, िारििीक परिक्षण (पटे शभत्रको अवस्था), आाँिा परिक्षण (आाँिा स्वस््य भए नभएको िािे) 

नाक कान परिक्षण, िन्त परिक्षण, श्रवण िशि परिक्षण, ध्वनी परिक्षण  

 क्षयिोग परिक्षण  आवश्यक सम्पुणक शिद्याथीलाई गरिन्छ ।  

 इलेक्टोकार्डकयाग्राि परिक्षण िाध्याशिक शिद्यालय पशहलो िषकका सम्पुणक शिद्याथीलाई गरिन्छ । 

 िुत्र परिक्षण 

※ यस िाहके पौडी कक्षा अशघ, म्यािाथुन, पहाड चिनु अशघ, अध्ययन भ्रिण आक्रि जानु अशघ स्वास््य परिक्षण गरिन्छ 

।  

◆ आवशिक परिक्षा  

िाध्याशिक शिद्यालयिा िार्षकक ५ ६ पटक आवशिक परिक्षा (अिक वार्षकक सेिषे्टि परिक्षा) हुने गिकछन । शिषय अनुसाि एक 

पटकिात्र िोश्रो पटक शलने परिक्षा वा पटकै्क परिक्षा संचालन नगरिन ेशिषय पशन हुन्छन । आवशिक परिक्षाको सिय िईु िेशि 

तीन क्रिन हुन ेगिकछ ।  

आवशिक परिक्षाको अलावा गहृ कायक परिक्षा, क्षिता परिक्षा संचालन गरिने शिद्यालयहरु पशन छन । शिस्ततृ जानकािीको 

लाशग शिद्यालयका शिक्षकहरु संग सम्पकक िाख्नुहोस ।  

◆ सुचना पत्र 

िालिच्चाको अध्ययन परिणाि (रिजल्ट) तथा शिद्यालयको शिशभन्न क्रियाकलापहरुको िािेिा लेशिएको हुन्छ । अध्ययन सिापन 

सिािोहको क्रिनिा प्राप्त गिी अशभभावक लाई िेिाए पिात अको सेिषे्टिको िरुुवातिा (सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोहिा) कक्षा 

शिक्षक लाई हस्तान्तिण गरिन्छ ।  
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जापानको शिद्यालय प्रणाली 

 

०५  िाध्याशिक शिद्यालय भनकेो कस्तो ठााँउ हो ? (क्रियाकलापहरु)  िाशथ 

 

िध्याशिक शिद्यालय पशहलो िषक 

हिेक िषक अशप्रलिा शिद्यालय िरुु भई अककोो िषकको िाचकिा सक्रकन्छ । १ िषकलाई २ िेशि ३ सेिषे्टििा िााँशडएको 

हुन्छ । शिद्यालयिा शिशभन्न क्रियाकलापहरु संचालन गरिन्छ । त्यस िध्य,े अशभभावकलाई शिद्यालयिा िोलाउन,े शििषे 

कािणल ेपैसा आवश्यक पन ेअवस्था पशन हुन सक्छ । शिस्तृत जानकािी सम्िशन्ित शिद्यालयिाट प्रिान गरिन्छ । 

शिद्यालयको क्रियाकलापको नाि तथा शिषयहरु तपाईं िस्नु हुने के्षत्र, शिद्यालय, अध्ययन िषक अनुसाि फिक हुन सक्छन 

। यहााँ ३ वटा सेिषे्टिको प्रशतशनिीिलुक क्रियाकलापहरुको िािेिा परिचय क्रिइन्छ । 

  

पशहलो सेिेष्टि (अशप्रल िेशि जुलाई शति सम्ि) 

 सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोह 

सेिेष्टि िरुु गने िेलाको सिािोह हो । यस सिािोहिा प्राय सिै अध्ययन िषकका शिद्याथीहरु भेला हुन्छन । 

 भनाक सिािोह 

पशहलो िषकिा प्रिेि गने शिद्याथीहरुको लाशग गरिने स्वागत कायकिि हो । यसिा अशभभावकहरु पशन सहभागी हुन्छन । 

 स्वास््य परिक्षण 

िारििीक अवस्था रठक भए नभएको िािे डाक्टिल ेपरिक्षण गनुकहुन्छ ।  

 िरिि िापन 

िरििको उचाई ि तौल आक्रि िापन गरिन्छ । 

 शिद्याथीको घि भ्रिण 

कक्षा शिक्षकले शिद्याथीको घििा गएि िालिच्चाको िैशनकीिािेिा अशभभावक संग छलफल गने गछकन । 

 स्थलगत अध्ययन 

कक्षा कोठािा अध्ययन गनक नसक्रकने प्रकृशत, ईशतहास, संस्कृशत जस्ता कुिाहरु शिद्यालय िाशहि गई प्रत्यक्ष अनभुव गिी 

अध्ययन गरिन्छ ।  

 कक्षा अवलोकन 

अशभभावकहरुले आफना िच्चाहरु कक्षािा कसिी अध्ययन गछकन भनी हनेक सक्रकन्छ ।  

 छलफल सभा 

कक्षा शिक्षक तथा अशभभावकहरु प्रत्येक सेिषे्टििा अध्ययन ि शिद्यालय, पारिवारिक जीवनको अवस्था आक्रि िािे छलफल 

गरिन्छ ।  

 कक्षा छलफल सभा 

कक्षािा कक्षा शिक्षक शिशक्षका ि अशभभावकल ेशिद्याथीको िािेिा छलफल गरिन्छ ।  

 तेश्रो पक्ष छलफल (ब्यशिगत छलफल) 

कक्षा शिक्षक ि अशभभावक, शिद्याथी ३ (४) जना भएि शिद्यालय, पारिवारिक जीवन िािे छलफल गरिन्छ । प्रत्येक 

सेिेष्टिको अन्त्यिा छलफल गरिन्छ ।  

 िैशक्षक भ्रिण 

िाध्याशिक शिद्यालयिा आई सके पशछ कक्षाका सम्पुणक शिद्याथीहरु िात शिताउने गिी िैशक्षक भ्रिण 

िा जाने गिकछन । िाध्याशिक शिद्यालयको पशहलो िषकिा प्राय िैशक्षक भ्रिणिा लशगन्छ ।  
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 पौडी कक्षा (पलु) 

प्राय सिै प्राथशिक शिद्यालययिा स्स्वीशिङ्ग पलु हुन्छ । जुनको अन्त्य िेशि जुलाई सम्ििा पौडी िेल्न ेअभ्यासको कक्षा 

संचालन गरिन्छ ।  

 सिापन सिािोह 

सेिेष्टिको अन्त्यिा सिापन सिािोह आयोजना गरिन्छ । िक्रि हुने िेलािा सम्पुणक अध्ययन िषकका शिद्याथीहरु सहभागी 

हुन्छन । 

 गिी शििा (जुलाई अन्त्य शति िाट अगष्टको अन्त्य शति सम्ि) 

करिि ३० िेशि ४० क्रिन सम्ि लािो शििा हुन्छ । शििाको िेलािा पौडी ि क्लि क्रियाकलापहरुको लाशग शिद्यालय जान 

पने क्रिनहरु शि हुन्छन ।   

 

 िोश्रो सेिेष्टि (सेप्टेम्िि िेशि शडसेम्िि शति सम्ि) 

 सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोह 

 िेलकुि प्रशतयोशगता 

छोटो ििुीको रिले िौड प्रशतयोशगता, नृत्य प्रशतयोशगता, कक्षाका साथीहरुको प्रशतयोगी साथीहरुलाई प्रोत्साहन गने गिी 

ििाईलो संग संचालन गरिने िेलकुि कायकिि हो । शिद्यालय अनुसाि अशभभावक तथा परिवािहरुले सहभागीता जनाउन 

सके्न अवस्था पशन हुन्छ । यस्तो प्रशतयोशगता लाई ताईइकु ताइिाई भशनन्छ ।  

 सााँस्कृशतक कायकिि, अध्ययन प्रस्तुशतकिण 

शचत्रकला, गृहशिज्ञान अन्तिगत तयाि पारिएका िस्तु, सािाशजक शिक्षा, शिज्ञान अन्तगकत तयाि पारिएका रिपोटकहरु, 

संगीत, अशभनय आक्रिको प्रस्तुशत गरिन्छ । प्रस्ततु शिषयहरु हनेे, सुन्ने गरि आनन्ि शलने सिय हो । प्राय अशभभावकहरु 

पशन हनेकको लाशग जान ेगिकछन ।  

 सिापन सिािोह 

 जाडो शििा (शडसेम्िि अन्त्य शति िाट जनविीको अन्त्य शति सम्ि) 

करिि २ हप्ता जशत शििा हुन्छ ।  

 

तेश्रो सेिषे्टि (जनविी िेशि िाचकसम्ि) 

   सेिषे्टि प्रािम्भ सिािोह 

 क्रिक्षान्त सिािोह 

क्रिशक्षत हुन ेशिद्याथीहरुलाई क्रिक्षान्त प्रिाण पत्र क्रिईने सिािोह हो । 

 अध्ययन सिापन सिािोह 

१ िषक सक्रकए पशछको गरिन ेसिािोह हो । िेिै भएिा, सम्पुणक अध्ययन िषकका शिद्याथीहरु सहभागी हुन्छन ।  

 िसन्त शििा (िाचक अन्त्य िाट अशप्रल पशहलो हप्ता सम्ि) 

अध्ययन सिापन सिािोह सक्रकए पशछ िसन्तको शििा हुन्छ । यो शििा सक्रकए पशछ कक्षा परिवतकन भई िाशथको कक्षािा 

जान्छन ि अशप्रलिाट नयााँ अध्ययन िषक िरुु हुन्छ ।  
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जापानको शिद्यालय प्रणाली                               

 

०६  उच्च िाध्याशिक शिद्यालय भनेको कस्तो ठााँउ हो ?   िाशथ 

 

उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा शिद्याथी शजवन  

ओसाकािा अवशस्थत सावकजशनक उच्च िाध्याशिक शिद्यालयहरुिा शनम्न शलशित शनयिहरु हुन्छन । शिद्यालय अनुसाि शनयिहरु 

फिक पशन हुन सके्न भएकोले सम्िशन्ित शिद्यालयका शिक्षकसंग प्रत्यक्ष सोध्नुहोस ।  

 

◆ अध्ययन िषक 

उच्च िाध्याशिक शिद्यालय अध्ययन िषक प्रणाली ि िेशडट प्रणाली गिी २ प्रकािको हुन्छन । अध्ययन िषक प्रणालीिा अध्ययन 

िषक अनुसाि अध्ययन गिीने शिषयहरु फिक फिक हुन्छन । (केशह आफैले छान्न शिल्ने शिषयहरु पशन हुन्छन) गयल वा कुन ै

शिषयिा गयल िेिै भएिा,  गृहकायक निुझाएिा,  अपेक्षा गररए अनुसार पररक्षाको नदिजा नआएमा अको 

 कक्षामा जान सदकिैन । यसलाई गेन्क्य-ुयूची भशनन्छ । यस्तो भएिा पुन एक पटक सोशह िषकिा अध्ययन गनुक पन ेहुन्छ 

। िेशडट प्रणाली लागु गिेको शिद्यालयिा अध्ययन िषक हुाँिनै । गेन्क्यु-यूची प्रणाली पशन हुाँिैन । क्रिशक्षत हुनको लाशग आवश्यक 

शिषयहरु शनशित गरिएको हुन्छ ि ती शिषयहरुिा उत्तीणक भएिा क्रिशक्षत हुन सक्रकन्छ ।  

 

◆ िेशडट 

हिेक शिषयको १ हप्ताको कक्षा अवशिको घण्टालाई िेशडट भशनन्छ । जस्तै, हप्ताको ४ घण्टा गशणतको कक्षा शलएिा ४ िेशडट 

पाईन्छ । १ िषक अध्ययन गिी परिक्षािा शनशित अंक प्राप्त गिेिा त्यस शिषयिा उत्तीणक भएको िाशननछे ।  

 

◆ कक्षा िरुु हुने सिय (शिद्यालय िरुु हुने सिय) 

शिद्यालय शिहान ८:२५ िेशि ८:३० सम्ििा िरुु हुन्छ ।  

 

◆ क्रिला 

शिद्यालय िरुु हुन ेसिय वा हिेक कक्षा िरुु हुने सियसम्ििा नआएिा क्रिला भएको िाशननछे । िेिै पटक क्रिला भएिा, 

गयल भएिा िेशडट नपाइन सक्छ । क्रिला हुन ेभएिा, शििािी आक्रिका कािणले शििा िस्न ुपने भएिा अशनवायक रुपिा 

शिद्यालयलाई िवि गनुक पिकछ ।  

 

◆ शिद्यालयिा िहने सिय 

शिहान ८३० शतििाट शिद्यालय िरुु भई शिहानी िण्डिा ४ शपरियड (५० शिनटेको एक शपरियड) को कक्षा संचालन गरिन्छ 

। क्रिउाँसोको िाना पशछ २ िेशि ३ शपरियडको कक्षा गरि िशैनक ६ िेशि ७ शपरियड कक्षा संचालन गरिन्छ । हिेक कक्षािा 

शिषय अनुसािका शिक्षकल ेकक्षा संचालन गिकछन ।  

 

◆ ब्यशिगत िाना (घििाट शलई आउने िाना) 

ओसाका शप्रफेक्चिका उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा शिद्यालयिा िाना क्रिईिैन । िाना घििाट शलएि जान ेवा पाउिोरट क्रकनेि 

लानु पिकछ । क्याशन्टन भएका शिद्यालयहरु पशन हुन्छन ।  

 

 

◆ सिसफाईको सिय 
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िाध्याशिक शिद्यालयिा घि फककनु अशघ सिसफाईको सिय शनशित गरिएको हुन्छ । शिद्याथीले कक्षा कोठा, भ्याङ्ग, प्यासेज, 

टवाईलटे जस्ता ठााँउको सिसफाई गन ेगिकछन । आफु पिन ेठााँउको सिसफाई आफैल ेसफा गनुक पिकछ । 

 

◆ क्लि क्रियाकलाप 

कक्षा सक्रकए पशछ शिद्याथीहरुले आफुलाई उपयिु लाग्ने िेलकुि या सााँस्कृशतक क्रियाकलापहरु संचालन गने गिकछन ।  

 

◆ युशनफिक (शिद्यालयको लुगा) 

अशिकांि उच्च िाध्याशिक शिद्यालयहरुल ेजाडो, गिीको छुटाछुटै युशनफिक िािेको हुन्छ । युशनफिक लगाई शिद्यालय जानु पन े

हुन्छ ।  

िारििीक शिक्षाको सियिा चल्न शिल्न ेिालको िेलकुिको पोसाक लगाउनु पिकछ । िेलकुि कक्षिा लगाइने जुत्ता अलग हुन े

शिद्यालयहरु पशन हुन्छन । शिद्यालय िाना िााँडने िेलािा एप्रोन, िास्क, टोपी लगाउनु पिकछ । िास्क चााँशह आफैले ब्यिस्था 

गनुक पिकछ ।  

गिीिा पौडी िेल्नका लाशग स्वीशिङ्ग कस्टि ि टोपीको ब्यिस्था आफै गनुक पिकछ । आफनो सिसािानिा आफनो नाि लेशि 

िाख्नु पिकछ ।  

अन्य जाानकािीका लाशग शिद्यालयिा सोध्नुहोस ।  

 

◆ कक्षाको िािेिा 

एउटा कक्षािा ४० जना शभत्र शिद्याथीहरु ि कक्षा शिक्षकका अलावा सहायक कक्षा शिक्षक पशन िहन सक्छन । शिषय अनुसाि 

अध्यापन गिाउन ेशिक्षक फिक हुन्छन ।  

※ हिेक शिषयको अध्ययन तथा कक्षाको प्रािम्भ सिापन जस्ता शिद्यालयका क्रियाकलापहरु कक्षा अनुसाि िक्रि हुन सके्न 

हुनाल ेकुनै सिस्या पिेिा तरुुन्त कक्षा शिक्षक शिशक्षका संग सल्लाह गनुकहोस ।  

 

◆ अध्ययन शिषयहरु 

उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा शनम्न शिषयहरु अध्यापन गरिन्छ । 

िाष्ट्र  (जापानी) भाषा(आिशुनक ि प्राशचन), सािाशजक शिक्षा (भुगोल, ईशतहास), नागरिक शिक्षा –आिुशनक सिाज 

आक्रि), गशणत, शिज्ञान (भौशतक, जीव, िसायशनक शिज्ञान आक्रि), स्वास््य शिक्षा, , कला (कला, लिेनकला, संशगत 

आक्रि), शिििेी भाषा जस्ता शिषय िहन्छन । 

※ त्यस िाहके कक्षागत क्रियाकलाप, शिद्याथी संघको क्रियाकलाप जस्ता शिषेि क्रियाकलापहरु पशन हुन्छन ।   

 

◆ अध्ययनका लाशग आवश्यक सािाग्री 

अध्ययनका लाशग चाशहन ेपाठयपुस्तक लगायत अन्य सिै सािाग्रीको िलु्क शतनुक पिकछ । कला जस्ता शिषयिा आफुल ेिात्र 

प्रयोग गन ेसािाग्री पशन िरिि गनुक पने हुन सक्छ ।  

 

◆ भाषा अनुिािको िािेिा 

िाम्रिी जापानी भाषा िोल्न नसके्न शिद्याथी वा अशभभावकहरुले शिद्यालय वा कक्षा शिक्षकहरु संग िाम्रिी कुिाकानी गनक सकुन 

भन्ने उदे्दश्यले भाषा अनुिािकको सेवा क्रिने शिद्यालयहरु पशन हुन्छन । शिस्ततृ जानकािीको लाशग शिद्यालयका शिक्षक संग 

सम्पकक गनुकहोस ।  

 

 

◆ स्वास््य परिक्षण 
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＜स्वास््य परिक्षणको िािे＞ 

जापानको शिद्यालयहरुिा शिद्यालयको आवश्यकता अनुसाि शिद्याथीको स्वास््य परिक्षण गरिन्छ । स्वास््य परिक्षणको शिशभन्न 

प्रकािहरु हुन्छन ।  

 िीिा सभे (हालसम्ि लाागेको िोग तथा स्वास््य शस्थशतको िािेिा अध्ययन गरिन्छ ।) 

 िरििको उचाई, तौल, िारििीक परिक्षण (पेट शभत्रको अवस्था), आाँिा परिक्षण, नाक कान परिक्षण, िन्त परिक्षण, 

श्रवण िशि परिक्षण, ध्वनी परिक्षण  

 क्षयिोग परिक्षण (एक्र)े उच्च िाध्याशिक शिद्यालय पशहलो िषकका सम्पणुक शिद्याथीलाई गरिन्छ ।  

 इलेक्टोकार्डकयाग्राि परिक्षण उच्च िाध्याशिक शिद्यालय पशहलो िषकका सम्पणुक शिद्याथीलाई गरिन्छ । 

 िुत्र परिक्षण 

※ यस िाहके पौडी कक्षा अशघ, म्यािाथुन, पहाड चिनु अशघ, अध्ययन भ्रिण आक्रि जानु अशघ स्वास््य परिक्षण गरिन्छ 

।  

 

◆ आवशिक परिक्षा 

िाध्याशिक शिद्यालयिा िार्षकक ५ ६ पटक आवशिक परिक्षा (अिक वार्षकक सेिषे्टि परिक्षा) हुने गिकछन । शिषय अनुसाि एक 

पटकिात्र िोश्रो पटक शलने परिक्षा वा पटकै्क परिक्षा संचालन नगरिन ेशिषय पशन हुन्छन । आवशिक परिक्षाको सिय िईु िेशि 

तीन क्रिन हुन ेगिकछ ।  

आवशिक परिक्षाको अलावा गहृ कायक परिक्षा, क्षिता परिक्षा संचालन गरिने शिद्यालयहरु पशन छन । शिस्ततृ जानकािीको 

लाशग शिद्यालयका शिक्षकहरु संग सम्पकक िाख्नुहोस ।  

 

◆ सुचना पत्र 

िालिच्चाको अध्ययन परिणाि (रिजल्ट) तथा शिद्यालयको शिशभन्न क्रियाकलापहरुको िािेिा लेशिएको हुन्छ । अध्ययन सिापन 

सिािोहको क्रिनिा प्राप्त गिी अशभभावक लाई िेिाए पिात अककोो सेिषे्टिको िरुुवातिा (सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोहिा) कक्षा 

शिक्षक लाई हस्तान्तिण गरिन्छ ।  

 

उच्च िाध्याशिक शिद्यालय कस्तो ठााँउ हो ? 

हिेक िषकको अशप्रलिा कक्षा िुरु भई िाचकिा सक्रकन्छ । अध्ययन िषक वा िेशडट प्रणाली गिी िईु प्रकािका उच्च िाध्याशिक 

शिद्यालय हुन्छन । अध्ययन िषक अन्तगकतको शिद्यालयिा िषकिा ३ वा २ वटा सेिषे्टिको शिद्यालयहरु हुन्छन । शिद्यालयिा 

शिशभन्न क्रियाकलापहरु संचालन गरिन्छ । त्यस शिचिा, अशभभावकलाई शिद्यालयिा िोलाउने, शििषे कािणले पैसा आवश्यक 

पन ेअवस्था पशन हुन सक्छ । यसिािे सम्िशन्ित शिद्यालयले शिस्ततृ जानकािी क्रिन ेगिकछ । शिद्यालयको क्रियाकलापको नाि 

तथा शिषयहरु तपाईं िस्न ुहुन ेके्षत्र, शिद्यालय, अध्ययन िषक अनुसाि फिक हुन सक्छन । यहााँ ३ वटा सेिषे्टिको प्रशतशनिीिुलक 

क्रियाकलापहरुको िािेिा परिचय क्रिइन्छ । 

  

पशहलो सेिेष्टि (अशप्रल िेशि जुलाई शति सम्ि) 

 सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोह 

सेिेष्टि िरुु गने िेलाको सिािोह हो । यस सिािोहिा प्राय सिै अध्ययन िषकका शिद्याथीहरु भेला हुन्छन । 

 भनाक सिािोह 

पशहलो िषकिा प्रिेि गन ेशिद्याथीहरुको लाशग गरिने स्वागत कायकिि हो । यसिा अशभभावकहरु पशन सहभागी हुन्छन । 

 

 स्वास््य परिक्षण 
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िारििीक अवस्था रठक भए नभएको िािे डाक्टिल ेपरिक्षण गनुकहुन्छ ।  

 िरिि िापन 

िरििको उचाई ि तौल आक्रि िापन गरिन्छ । 

 कक्षा अवलोकन 

अशभभावकहरुले आफना िच्चाहरु कक्षािा कसिी अध्ययन गछकन भनी हनेक सक्रकन्छ ।  

 तेश्रो पक्ष छलफल (ब्यशिगत छलफल) 

कक्षा शिक्षक ि अशभभावक, शिद्याथी ३ (४) जना भएि शिद्यालय, पारिवारिक जीवन िािे छलफल गरिन्छ । प्रत्यके 

सेिेष्टिको अन्त्यिा छलफल गरिन्छ ।  

 पौडी कक्षा (पलु) 

प्राय सिै प्राथशिक शिद्यालययिा स्वीशिङ्ग पलु हुन्छ । जुनको अन्त्य िेशि जुलाई सम्ििा पौडी िेल्ने अभ्यासको कक्षा 

संचालन गरिन्छ ।  

 सिापन सिािोह 

सेिेष्टिको अन्त्यिा सिापन सिािोह आयोजना गरिन्छ । िक्रि हुने िेलािा सम्पुणक अध्ययन िषकका शिद्याथीहरु सहभागी हुन्छन 

। 

 गिी शििा (जुलाई अन्त्य शति िाट अगष्टको अन्त्य शति सम्ि) 

करिि ३० िेशि ४० क्रिन सम्ि लािो शििा हुन्छ । शििाको िेलािा पौडी ि क्लि क्रियाकलापहरुको लाशग शिद्यालय जान 

पने क्रिनहरु पशन हुन्छन ।   

  

िोश्रो सेिषे्टि (सेप्टेम्िि िेशि शडसेम्िि शति सम्ि) 

 सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोह 

 िेलकुि प्रशतयोशगता 

छोटो ििुीको रिले िौड प्रशतयोशगता, नृत्य प्रशतयोशगता, कक्षाका साथीहरुको प्रशतयोगी साथीहरुलाई प्रोत्साहन गने गिी 

ििाईलो संग संचालन गरिन ेिेलकुि कायकिि हो । शिद्यालय अनुसाि अशभभावक तथा परिवािहरुल ेसहभागीता जनाउन सके्न 

अवस्था पशन हुन्छ । 

 सााँस्कृशतक कायकिि, अध्ययन प्रस्तुशतकिण,  

प्रस्ततु कायकििहरु हनेे, सुन्न ेगरि आनन्ि शलने सिय हो । प्राय अशभभावकहरु पशन हनेकको लाशग जाने गिकछन ।  

 सिापन सिािोह 

 जाडो शििा (शडसेम्िि अन्त्य शति िाट जनविीको अन्त्य शति सम्ि) 

करिि २ हप्ता जशत शििा हुन्छ ।  

 

तेश्रो सेिषे्टि (जनविी िेशि िाचकसम्ि) 

 सेिेष्टि प्रािम्भ सिािोह 

 स्थलगत भ्रिण  

सावकजशनक उच्च िाध्याशिक शिद्यालयको िोश्रो िषकिा सम्पुणक शिद्याथीहरुलाई िात शिताउन ेगिी भ्रिणिा लशगन्छ । िोश्रो 

िषकको िोश्रो वा तशे्रो सेिषे्टििा लैजाने अवस्था िेिै हुन्छ ।  

 क्रिक्षान्त सिािोह 

क्रिशक्षत हुन ेशिद्याथीहरु (शनिाकरित िेशडट प्राप्त गिेको शिद्याथी) लाई क्रिक्षान्त प्रिाण पत्र क्रिईन ेसिािोह हो । 

※ शिस्तृत जानकािीको लाशग उच्च िाध्याशिक शिद्यालयको प्रकािहरु िािेको पजे हनेुकहोस । 
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 अध्ययन सिापन सिािोह 

१ िषक सक्रकए पशछको गरिन ेसिािोह हो । िेिै भएिा, सम्पुणक अध्ययन िषकका शिद्याथीहरु सहभागी हुन्छन ।  

 िसन्त शििा (िाचक अन्त्य िाट अशप्रल पशहलो हप्ता सम्ि) 

अध्ययन सिापन सिािोह सक्रकए पशछ िसन्तको शििा हुन्छ । 
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जापानको शिद्यालय प्रणाली 

 

०७  उच्च िाध्याशिक शिद्यालयको प्रििे परिक्षा प्रणाली  िाशथ 

 

 जापानिा िाध्याशिक शिद्यालयको अध्ययन पिुा गिेका ९० प्रशतित भन्िा िक्रि शिद्याथीहरु उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा भनाक 

हुन्छन ।  

उच्च िाध्याशिक शिद्यालय वा ब्यवसाशयक शिद्यालयिा प्रिेि परिक्षा क्रिने शिद्याथीहरुले योजना िनाएि आवश्यक तयािी गिेिा 

िाम्रो हुन्छ ।  

 

 पशहल ेन ैआफु जाने उच्च िाध्याशिक शिद्यालय शनशित गन े 

→ उच्च िाध्याशिक शिद्यालयको प्रिेि परिक्षा संचालन हुन ु६ िशहना अशघ नै आफु जान चाहकेो उच्च िाध्याशिक 

शिद्यालय शनशित गिाक उपयुि हुन्छ ।  

शिशभन्न जानकािीहरु िहुभाशषक सेवाको लक्ष्य छनौट सम्िशन्ि पिाििक कायकिििा गएि िुझन सक्रकन्छ । ब्यशिगत 

पिाििक गनक पशन सक्रकन्छ ।  

 

 उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा जाने 

→ आफु जान चाहकेो उच्च िाध्याशिक शिद्यालय शनशित गनुक अशघ अवलोकनको लाशग जानुहोस । िेिै उच्च िाध्याशिक 

शिद्यालयिा अनुभवका लाशग भनाक भनी उि उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा गई कक्षा कोठा, िेलकुि स्थल आक्रि 

अवलोकन गिी कक्षाको अनुभव शलन पशन सक्रकन्छ । त्यस्तै त्यस िेलािा भाषा अनुिािकलाई िोलाउन शिल्न े

अवस्था पशन हुन्छन ।  

 

 अध्ययनका लाशग शिहनेत गन े 

→ परिक्षा क्रिने शिषयहरु ििैे हुनछेन । ििैे सोिीिोजी गिी योजनािद्ध रुपिा अध्ययन गनुक पछक । अध्ययन गन ेतरिका 

नआएको िण्डिा िाध्याशिक शिद्यालयका शिक्षकसंग सल्लाह गनुक पिकछ ।  

 

 िाध्याशिक शिद्यालयका शिक्षक तथा अशभभावकसंग िेिै छलफल ि सल्लाह गन े 

→ परिक्षा क्रिने उच्च िाध्याशिक शिद्यालयको छनौट आफुल ेगिे पशन िाध्याशिक शिद्यालयको शिक्षक तथा अशभभावकसंग 

छलफल सल्लाह गिेको िण्डिा शिशभन्न सुझावहरु पउन सक्रकन्छ । त्यस्तै सावकजशनक उच्च िाध्याशिक शिद्यालयहरुिा 

प्रिेि परिक्षा दिाँिा सुशििाहरु प्राप्त गनकको लाशग िाध्याशिक शिद्यालयले अनिुोि नगिे सम्ि उपयोग गनक सक्रकिनै ।  

 

 आफु जान चाहकेो उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा भनाक आवेिन क्रिने  

→ िाध्याशिक शिद्यालयका शिक्षकसंग सल्लाह गिी भनाक आवेिन फािि भिी शनशित शिशत शभत्रिा सम्िशन्ित उच्च 

िाध्याशिक शिद्यालयिा िुझाउनु पिकछ ।  

 

 प्रिेि परिक्षा क्रिन े

भनाकको लाशग आिेिन क्रिएको उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा गई प्रिेि परिक्षा क्रिनु पिकछ । 

  



19 

 

०८  शिद्यालयिा प्रयोग हुन ेशिशभन्न िस्त ुतथा सािाग्रीहरुको परिचय     िाशथ 

 

लेिन सािाग्री  
िाष्ट्र  भाषा तथा लेिन कला (ब्रसले लेख्न)े िेलािा प्रयोग गरिन्छ । ब्ररस प्रयोग गरि अक्षि लेख्न े

अभ्यास गरिन्छ ।  

रुलि (सेिी)   ज्याशिशत, गशणत पिन ेिेला लम्िाई नाि प्रयोग गरिन्छ । 

शत्रकोणात्िक रुलि  ज्याशिशत, गशणत पिन ेिेला प्रयोग गरिन्छ । 

कम्पास  ज्याशिशत, गशणत पिन ेिेला गोलाकाि िनाउनको लाशग प्रयोग गरिन्छ । 

प्रोटेक्टि   ज्याशिशत, गशणत पिन ेिेला शडग्री नाि प्रयोग गरिन्छ ।  

हािोशनका  िुख्यत प्राथशिक शिद्यालयको तल्लो कक्षाको संशगत कक्षािा प्रयोग गरिन्छ ।  

कास्टानेट  िुख्यत प्राथशिक शिद्यालयको तल्लो कक्षाको संशगत कक्षािा प्रयोग गरिन्छ ।  

क्रकिोडक हािकोोशनका  िुख्यत प्राथशिक शिद्यालयको तल्लो कक्षाको संशगत कक्षािा प्रयोग गरिन्छ ।  

िेकडकि   संशगत पिने िेलािा प्रयोग गरिन्छ । 

सािाग्री िाकस  प्राथशिक शिद्यालयको िेलािा कैं ची, गि जस्ता ब्यशिगत सािाग्री िाख्नको लाशग प्रयोग गरिन्छ ।  

कैं ची   शचत्रकलाको सियिा प्रयोग गरिन्छ ।  

गि  शचत्रकलाको सियिा प्रयोग गरिन्छ ।  

सेलो टेप  शचत्रकलाको सियिा प्रयोग गरिन्छ ।  

पाष्टले िेयोन शचत्रकलाको सियिा प्रयोग गरिन्छ ।  

कलि पेन   शचत्रकलाको सियिा प्रयोग गरिन्छ ।  

वाटि कलि सेट  शचत्रकलाको सियिा प्रयोग गरिन्छ ।  

िुर्तक िनाउने छुिी  शचत्रकला, कला पिनै िेलािा प्रयोग गरिन्छ ।  

शसलाई सािाग्री गृह शिज्ञान पिने सियिा प्रयोग गरिन्छ । शसयो, िागो, कैं चीहरु हुन । 

िेल्ने डोिी  िुख्यतया प्राथशिक शिद्यालयको िेलकुिको सियिा प्रयोग गरिन्छ ।  

युशनफिक (आशिकािीक 

कपडा) गिी ि जाडोको 

लाशग   

युशनफिक भनेको शिद्यालयले शनशित गिेको आशिकािीक कपडा हो । युशनफिक अशनवायक भएका ि 

नभएका शिद्यालयहरु हुन सक्छन ।  

जुत्ता ( शिद्यालय शभत्र 

लगाउन)े  

यो शिद्यालय शभत्र लगाउने जुत्ता हो । हप्ताको एक पटक घि लशग िोई ल्याउनु पने भएकोले जुत्ता 

िाख्नको लाशयग झोला आवश्यक पिकछ ।  

झोला, सहायक झोला 
प्राथशिक शिद्यालयिा िान्िोसेरु भशनन ेझोलाको प्रयोग गरिन ेशिद्यालयहरु हुन्छन । िाध्याशिक शिद्यालय 

वा उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा झोला शनशित गरिएका शिद्यालयहरु पशन हुन सक्छन ।  

गिी जाडोको लाशग 

ब्यायाि कपडा  

िेलकुिको कक्षािा युशनफिक फुकालेि चल्न सशजलो कपडा लगाईन्छ । िेलकुिका कपडा शनशित 

गरिएका शिद्यालयहरु ििैे हुन्छन ।  

िेलकुि जुत्ता   िेलकुि कक्षिा प्रिेि गनकको लाशग लगाईने जुत्ता हो ।  

स्वीशिङ्ग कष्टि, 

स्वीशिङ्ग क्याप  

हिेक िषक गिीिा पौडीको कक्षा संचालन गरिन्छ । पौडीको सियिा लगाईन ेयस्ता स्वीशिङ्ग कष्टि, 

स्वीशिङ्ग क्याप शिद्यालयल ेशनशित गिेको हुन्छ ।  

नुहाउाँ िाको लाशग टावेल पौडीको कक्षा पशछ नुहाउने िेलािा प्रयोग गरिन्छ । 

स्वीशिङ्ग ब्याग  शभजेको स्वीशिङ्ग कष्टि, टावेल िाख्नको लाशग प्लाशष्टकिाट िनेको हाते झोला प्रयोग गरिन्छ ।  
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पानीको िोटल  

पानीको िात्रा ििीििा कायि गनकको लाशग शिद्यालयिा पये पिाथक शलएि जान सक्रकन्छ । सािािणतया 

पानीको िोतलिा शचया (ओच्या) िाशिन्छ ।  त्यसिाहके अरु केशह लान सके्न नसके्न भन्ने िािेिा 

शिद्यालयिा सोध्नुहोस् । 

चपशस्टक  िाना िाने िेलािा प्रयोग गरिन्छ ।  

एप्रोन, टोपी, िास्क 
प्राथशिक शिद्यालयिा शिद्यालयको िाना िााँिा तथा गृह शिज्ञान पिन ेिेला प्रयोग गरिन्छ । त्यस्त ै

िाध्याशिक शिद्यालय तथा उच्च िाध्याशिक शिद्यालयको गृह शिज्ञान पिने िेलािा पशन प्रयोग हुन्छ । 

िााँत िाझन ेब्रस, कप 
क्रिउाँसोको िाना िान सक्रकए पशछ सिै जनाल ेसंगै िााँत िाझने िेलािा प्रयोग हुन्छ । िखु्यत प्राथशिक 

शिद्यालयको िेलािा आवश्यक पिकछ ।  

 

 

  



21 

 

०९  ईन्टिनिेनल स्कुलहरुको शिििण              िाशथ 

 

सािािण स्कुलहरु 

शिद्यालयको नाि ठेगाना टेशलफोन नम्िि 

ओसाका चाइशनज स्कुल  
〒५५६-००१२ १-८-१३ शसक्रकचु शहगासी, नानीवा 

कु, ओसाका सी 
०६-६६४९-६८४९ 

ओसाका कोरियन हाई स्कुल 
〒५७८-०९८४ २-१८-२६ शहशसए, शहगासी ओसाका 

सी 
०७२-९६३-३४८१ 

सेन्रल ओसाका कोरियन प्राथशिक तथा 

िाध्याशिक शिद्यालय 

〒५३७-००२१ ३-१७-६ शहगासी नािािोतो, 

शहगासीनािी कु, ओसाका सी 
०६-६९८१-८९८१ 

ईष्ट ओसाका कोरियन िाध्याशिक शिद्यालय 
〒५७८-०९८४ २-१८-२६ शहशसए, शहगासी ओसाका 

सी 
०७२-९६३-०९९१ 

नथक ओसाका कोरियन प्राथशिक तथा 

िाध्याशिक शिद्यालय 

〒५३३-००१५ १-५-१९ ओसुिी शहगासी योिोगावा 

कु ओसाका सी 
०६-६३२८-६७९४ 

साउथ ओसाका कोरियन प्राथशिक शिद्यालय 
〒५५९-००११ १-११-१ क्रकतािागाया, सुशिनोए कु 

ओसाका सी 
०६-६६८५-६५०५ 

ईष्ट ओसाका कोरियन प्राथशिक शिद्यालय 
〒५७७-०८४५ २-४-२२  तेिािाएच्यो, शहगासी 

ओसाका सी 
०६-६७२८-४२०२ 

ओसाका फोथक कोरियन प्राथशिक शिद्यालय 
〒५४४-००३४ ४-९-२२ िोिोिानी, इकुनो कु, 

ओसाका सी 
०६-६७१२-८८३३ 

ईकुनो कोरियन प्राथशिक शिद्यालय 
〒५४४-००१२ ३-१४-१६ ताचुिीशनशस, इकुनो कु, 

ओसाका सी 

०६-६७५८-०८४८ 

 

ज्योहोकु कोरियन प्राथशिक शिद्यालय 
〒५३५-००२२ ६-८-४ शिन्िोिी, आसाही कु, 

ओसाका सी 
०६-६९५१-३२२१ 

ओसाका फुकुशसिा कोरियन प्राथशिक 

शिद्यालय 

〒५५५-००३३ ६-२-३ शहिेशसिा, शनशसयोिोगावा 

कु,, ओसाका सी 
०६-६४७३-८४८७ 

क्वान्सेई गाकुएन  ओसाका ईन्टिनेिनल 

स्कुल 

http://www.senri.ed.jp/ 

〒५६२-००३२ ४-४-१६ ओनोहािा शनशस, शिनो सी ०७२-७२७-५०५० 

ओसाका वाइएिशसए ईन्टिनिेनल स्कुल 

http://www.oyis.org 

〒५३१-००७१ ६-७-३४ नािाचु क्रकता कु, ओसाका 

सी 

०६-६३४५-१६६१ 

 

कोरिया ईन्टिनिेनल स्कुल 

http://www.kiskorea.org/ 

〒५६७-००५७ २-१३-३५तोयोिावा, इिािाकी सी ०७२-६४३-४२०० 

शििेिी शिद्याथीहरु िेिै भएका शनजी शिद्यालयहरु (शिद्यालय शिक्षा ऐन िािा १) 

शिद्यालयको नाि ठेगाना टेशलफोन नम्िि 

http://www.senri.ed.jp/
http://www.oyis.org/
http://www.kis-korea.org/
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कोन्गो प्राथशिक, िाध्याशिक, उच्च 

िाध्याशिक शिद्यालय 

http://www.kongogakuen.ed.jp/ 

〒५५९-००३४ १०-६-२ नान्को क्रकता, सुशिनोए 

कु, ओसाका सी 
०६-४७०३-१७८० 

हाकुतो फाउण्डेिन िाएक्डु हाग्वन नसकिी, 

प्राथशिक, िाध्याशिक, उच्च िाध्याशिक 

शिद्यालय 

http://www.keonguk.ac.jp/ 

〒५५८-००३२ २-३-१३ ओिीओनो, सुशियोसी कु, 

ओसाका सी 
०६-६६९१-१२३१ 

 

 

 

 

जापानी भाषाको अध्ययन  

१०  शिद्यालय, क्षते्रको जापानी भाषा कक्षा     िाशथ 

 

 जापानी भाषाको अध्ययन गनक चाहने शिद्याथीहरुको लाशग प्राथशिक शिद्यालय तथा िाध्याशिक शिद्यालयिा भाषा कक्षा संचालन 

गरिने क्षेत्रहरु छन । शिशभन्न िालको कक्षा भएपशन प्राथशिक शिद्यालय ि िाध्याशिक शिद्यालय शभत्रनै संचालन गरिने अवस्था ििैे 

छन । िाष्ट्र भाषा, सािाशजक शिक्षा आक्रि जस्ता जापानी भाषा निुझेिा पाठ िुझन गा्हो शिषयहरुिा आफुल ेपिने कक्षा िाहकेको 

शभन्न कक्षा (अथवा शिद्यालय)िा त्यो सियिा जापानी भाषाको अध्ययन गरिन्छ । 

 

  त्यस्त,ै जापानी भाषाको कक्षा संचालन नहुन ेक्षेत्रहरुिा िाष्ट्र भाषा आक्रिको कक्षा शभन्न कक्षािा संचालन गिी अकै शिक्षकल े

शिस्तािै िुझन सशजलो हुन ेगिी पिाउन ेगनुकहुन्छ । कक्षा सक्रकए पशछ वा बे्रक टाइििा पिाई क्रिने अवस्था पशन हुन सक्छ । 

 

  त्यस्त ैक्षेत्रअनुसाि, शिद्यालयको जापानी भाषा कक्षािा पिाई हुने शिषय ि पिने सियको संख्या फिक हुन सके्न भएकोल े

सिैभन्िा पशहल ेआफु पिन ेशिद्यालयको शिक्षकसंग सल्लाग गिी हनेुकहोस । 

  

उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा जापानी भाषाका कक्षा प्राय हुिैन ।  

___________________________________________________________________________________ 

 

क्षेत्रको जापानी भाषा कक्षा 

 

ओसाका शप्रफेक्चि शभत्रका सिै क्षेत्रिा कोकुसाइ को्य ुक्योिाइ जस्ता संस्थाहरुको अग्रसितािा जापानी भाषा कक्षाहरु संचालन 

भई िहकेा छन । यस्ता साक्षिता कक्षाहरुका िािेिा शिस्ततृिा िुझनको लाशग तलको हनेुकहोस । 

                ↓ 

ओसाकाका साक्षिता कक्षा, जापानी भाषा पिाई लेिाई कक्षा, जापानी भाषा कक्षाहरुका िािेिा जानकािी 

http://www.call-jsl.jp/ 

  

http://www.kongogakuen.ed.jp/
http://www.keonguk.ac.jp/
http://www.call-jsl.jp/
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११ काि लगाई क्रिन ेशनकाय ( हले्लो वककको शिििण)     िाशथ 

 

हले्लो वकक काि गनक चाहन ेब्यशिहरुलाई काि िोजी क्रिने शनकाय हो । ओसाका शप्रफेक्चििा सावकजशनक िोजगाि शनकाय (हले्लो 

वकक) शनम्न स्थानिा िहकेा छन ।  

नाि  टेशलफोन नम्िि  पोस्टल कोड ठेगाना 

हले्लो वकक ओसाका शहगासी  
०६-६९४२-

४७७१ 
५४०-००११ 

१, २, ३ तल्ला, शपप्प ुभवन, २-१-३६नोशननिासी, 
च्यूओ कु, ओसाका शस, 

हले्लो वकक उिेिा 
०६-६३४४-

८६०९ 
५३०-०००१ 

१६ तल्ला, एक्रकिाए, िाइ शन भवन, १-२-२ उिेिा 
क्रकताकु, ओसाका शस 

हले्लो वकक ओसाका शनसी 
०६-६५८२-

५२७१ 
५५२-००११ १-२-३४ शिनािी इशचओिा, शिनातो कु ओसाका शस 

हले्लो वकक आिेनो 
०६-४३९९-

६००७ 
५४५-०००४ १-४-२ फुशिनोसतो, अिेनो-कु, ओसाका शस 

आबेनो वाकामोनो हेल्लोवकण  (दसरुआस अदिस भवन 

१०औं िल्ला) 
०६-६६३१-

१६७५ 
५४५-००५२ 

१-५-१ अिेनोसुशज, अिेनो-कु, ओसाका शस 

आबेनो दसरुआस भवन १०औं िल्ला 

हले्लो वकक योिोगावा  
०६-६३०२-

४७७१ 
५३२-००२४ ३-४-११ ज्युसो होन्िाची, योिोगावाकु, ओसाका शस 

हले्लो वकक फुसे  
०६-६७८२-

४२२१ 
५७७-००५६ 

४ तल्ला इओन फुसे एक्रकिाए स्टोि, १-८-३७ च्योिो 

शहगिी ओसाका शस 

हले्लो वकक सािाइ 
०७२-२३८-

८३०१ 
५९०-००७८ 

१, २ & ३ तल्ला, साकाइ म्युशनशसपल गविेन्ट अक्रफस 

भवन, २-२९ शिनािी कावािा, िाची सािाइ कु सािाइ 

शस 

हले्लो वकक सािाइ  

सािाइ शहगासी एक्रकिाए अक्रफस 

०७२-२३८-

८३०५ 
५९०-००२८ 

९ तल्ला ताकाशसिायासािाइ शडपाटकिेन्ट स्टोि, ५९ 

शिकुशनगाओिा िीयुक्रकिोिी सािाइ कु सािाइ शस 

हले्लो वकक क्रकशसवािा 
०७२-४३१-

५५४१ 
५९६-०८२६ १२६४ जाकुजाइच्यो क्रकशसवािा शस 

हले्लो वकक इकेिा 
०७२-७५१-

२५९५ 
५६३-००५८ १२-९ सािाइ -होन्िाची, इकेिा शस 

हले्लो वकक इजुशिचु 
०७२५-३२-

५१८१ 
५९५-००२५ 

२ तल्ला टेशक्स्पअ ओसका २२-४५ आसाशहच्यो 

इजुिीओस्च ुशस 

हले्लो वकक फुशजििेा    
०७२-९५५-

२५७० 
५८३-००२७ 

३ तल्ला DH फुजीििेा एक्रकिाए भवन २-१०-१८ ओका, 

फुजीिेिा शस 

हले्लो वकक शहिािाता 
०७२-८४१-

३३६३ 
५७३-००३१ 

६ तल्ला शवएओण े एओन शहिाकाता स्टोि, ७-१ 

ओकािोतो-चो शहिाकाता शस 

हले्लो वकक इजुशिसानो 
०७२-४६३-

०५६५ 
५९८-०००७ २-१-२० उए-िाशच, इजुशिसनो- शस 



24 

 

हले्लो वकक इिािाकी 
०७२-६२३-

२५५१ 
५६७-०८८५ १-१२ शहगाशसचुजो इिािाक्रक शस 

हले्लो वकक कावाचीनागानो 
०७२१-५३-

३०८१ 
५८६-००२५ ७-२ सोओचो, कािाशचनागानो शस  

हले्लो वकक िािोिा 
०६-६९०६-

६८३१ 
५७१-००४५ 

२ तल्ला, िोरिगुची कािोिा सोसैशत ओफ कििक एन्ड 

इन्डष्टी  ६-४ टोनेशसिाच्यो कािोिा शस 

ओसाका गाईकोकुदजन कोयो सेन्टर 
०६-७७०९-

९४६५ 
५३०-००१७ 

८-४७ हान्क्यू ग्राण्ड दबल्डिङ्ग १६ औं िल्ला 

ओसाकादस दकिाकु काकुिाच्यो 

 

१२  काि गनक चाहन ेब्यशिहरुका लाशग ब्यािसाशयक ज्ञान ि प्रशिशिका िािे अध्यापन गिाउन ेशिद्यालयहरु (काि गनकको 

चाशहन ेप्रशिशि शसकाउन ेस्थान)    िाशथ 

 

यस्ता शिद्यालयहरु सािािण पाठयििको उच्च िाध्याशिक शिद्यालयिा अध्यापन गिाईने शिषय भन्िा शभन्न भई ब्यावसाशयक ज्ञान 

तथा प्रशिशिहरुको अध्यापन गिाईन ेशिद्यालय हो । 

 

 उच्च िाध्याशिक ब्यावसाशयक प्राशिशिक शिद्यालय 

यस्ता शिद्यालयहरुिा ६ मदहना िेशि २ िषे छोटो अवशि शभत्र शिशभन्न ब्यावसाशयक ताशलिहरु संचालन गिी ब्यावसाशयक ज्ञान तथा 

प्रशिशिहरु शसकाईन्छ ।  

यस्ता शिद्यालयहरुिा हले्लो वकक िाफक तिाट आिेिन क्रिईन्छ । 

ओसाका शप्रफेक्चि शभत्र ६ वटा ( जस िध्य ेएउटा िारििीक अपाङगता भएका शिद्याथीको लाशग ब्यिसाशयक प्राशिशिक शिद्यालय 

ओसाका) शिद्यालय छन । 

टेक्नो सेन्टि शिनािी ओसाका  ०७२५-५३-३००५ 

टेक्नो सेन्टि क्रकता ओसाका  ०७२-८०८-२१५१ 

टेक्नो सेन्टि शहगासी ओसाका   ०७२-९६४-८८३६ 

टेक्नो सेन्टि युशहगाओिा ०६-६७७६-९९०० 

वकक स्कील्स डेभेलोप्िेन्ट स्कुल फि ि शडस्एिल्ड ०७२-२९६-८३११ 

 

※ शिस्तृत जानकािीको लाशग कक्षा शिक्षक वा पथ प्रििकक शिक्षक संग सल्लाह गनुकहोस । 

 

 उच्च िाध्याशिक ब्यिसाशयक शिद्यालय 

शिद्याथीलाई कुन ैशिषयिा गशहरिएि अध्ययन गिाई ब्यिसायको लाशग आवश्यक क्षिता अशभिृशद्ध गन ेअशभप्रायले यस्ता शिद्यालय 

संचाशलत भएका हुन्छन । औिौशगक क्षते्रका ब्यिसशयक शिषयहरुको अध्यापन गिाईन्छ । ५ िषे यो तह उत्तीणक गिे पशछ प्राशिशिक 

शििेषज्ञको रुपिा काि िुरु गने वा शिश्वशिद्यालयिा भनाक हुने भन्ने िाटोहरु हुन्छन । 

ओसाकािा ५ िष ेकोषकको ओसाका शप्रफेक्चुअल शिश्वशिद्यालय औिौशगक उच्च िाध्याशिक शिद्यालयहरु िहकेा छन । 

 

 शिसेलेशनयस स्कुल, शििेष शिक्षा उच्च िाध्याशिक शिद्यालय 

 शिसेलेशनयस स्कुल 
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यस्ता शिद्यालयहरु सिाजकोलाशग आवश्यक प्रशिशि तथा क्षिता कि सियावशििा हााँशसल गिाउन ेशिद्यालय हुन । सािािणतया 

यस्ता शिद्यालयको अध्ययन १ िषक जशतको हुन्छन । 

अध्ययन क्षेत्रहरुुः सौन्ियक, केि कटाई, पाक कलाको अध्ययन गरिने शिद्यालय 

  

 शििेष शिक्षा उच्च िाध्याशिक शिद्यालय 

यस्ता शिद्यालय, िाध्याशिक शिद्यालय उत्तीणक गिेपशछ भनाक भई सके पशछ ब्यािसाशयक पाठका अलावा उच्च िाध्याशिक 

शिद्यालयको पाठहरु पशन पिाईने शिद्यालयहरु हुन । प्रशिशि सहायता प्रणाली लागु गिी उच्च िाध्याशिक शिद्यालयहरु संग 

सहकायक गिी उच्च िाध्याशिक शिद्यालयको प्रिाणपत्र पशन शलन शिल्िछ । 

अध्ययनका क्षते्रहरुुः कम्प्युटि सम्िन्िी शििषे शिक्षा उच्च िाध्याशिक शिद्यालय, सौन्ियक, केि कटाई सम्िन्िी शििषे शिक्षा 

उच्च िाध्याशिक शिद्यालय, गहृ शिज्ञान सम्िन्िी शििषे शिक्षा उच्च िाध्याशिक शिद्यालय, शििेिी भाषा सम्िन्िी शििषे शिक्षा 

उच्च िाध्याशिक शिद्यालय, गाडी ििकत सम्िन्िी शििेष शिक्षा उच्च िाध्याशिक शिद्यालय 


