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Untuk siswa SMA baru
Mengikuti kehidupan SMA dengan kepercayaan diri, ada kemungkinan
menghadapi kesulitan dengan bahasa japan, kebudayaan dan dalam
kese-hari2annya. Tetaplah menjalani dengan percaya diri. Masyarakat japan
memerlukan orang yg bisa dan mampu berbahasa japan dan bahasa asal siswa
itu sendiri untuk menambah wawasan masyarakat japan. Oleh karena itu,
kami berharap pada kalian, belajar dengan rajin dan ber-sungguh2 budaya dan bahasa negara
sendiri dan jg bahasa japan supaya bisa dipergunakan sebagaimana mestinya dengan baik dan
benar.
2.Dukungan akademis dan kegiatan pertukaran budaya untuk siswa dari luar negeri
＊ Dalam kelas anda bisa mendapatkan bantuan dari guru kelas untuk menghadapi kesulitan
dalam bahasa.
＊ Acara-acara dibawah ini, akan dilaksanakan untuk perkumpulan siswa asing.
Mei :

Welcome party

Pesta selamat datang untuk siswa baru yang memiliki latar belakang dari luar negeri. Di pesta ini
akan di kumpulkan lebih dari 200 siswa dari SMA profinsi Osaka, menikmati permainan dan
bicara bersama-sama.
Juni :

“Wai Wai ! Talk Part 1”

Acara pidato, oleh siswa asing kelas dua dalam bahasa negara asalnya.
Okt :

Hanmadang

Perkumpulan siswa dari Korea dengan siswa jepang.
Okt :

“One World”

Acara berkumpul siswa asing SMA di Osaka, namun masing-masing jarang bisa bertemu.
Nov.:

“Chugoku no Tsudoi” (Pesta untuk siswa Cina)

Perkumpulan siswa berasal dari Cina dengan siswa Jepang.
Jan.:

“Wai Wai! Talk Part 2”

Acara pidato, oleh siswa asing kelas satu dalam bahasa negara asalnya.
Feb.:

“Shunsetus-no-Kai” (A vernal Equinox Party/ Lunar New Year Party)

Perkumpulan siswa berasal dari Cina dengan siswa Jepang.
3. Hal-hal penting dalam seharian di SMA
(1) Menghargai dan menghormati kelas


Memperhatikan penyampaian guru.



Anda akan ditugaskan mengerjakan dan menyerahkan PR dan
buku catatan. Siswa harus mengikuti arahan2 guru. Ketundukan
pada atuaran itu akan berpengaruh pada prestasi .



Selain kelas, ada beberapa aktivitas, seperti lomba olahraga, festival sekolah dan tamasia, di
sekolah jepang. Aktivitas seperti ini juga dihangap sebagai kelas. Maka dari itu, tidak
boleh diterlewatkan.

(2) Tepat pada waktu


Tidak boleh masuk terlambat.



Jika anda absen atau terlambat masuk sekolah, harus melapor sebelumnya. Anda bisa
buat perjanjian dengan gurunya, bagaimana cara melapor ke sekolah.

(3) Mengikuti peraturan sekolah
Tiap sekolah, ada peraturan sendiri, masing-masing siswa harus mengikuti peraturannya.
Memahami peraturan sekolah sebelumnya, dan tetap harus ingat itu. Ada beberapa sekolah
melarang rambut berwarna dan memakai anting-anting atau tindik. Jika anda melakukan dengan
sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan sekolah, anda bisa ditangguhkan dari sekolah
selama periode tertentu (contohnya satu minggu). Itu artinya, anda tidak boleh mengikuti kelas
selama periode itu. Jika anda bertengkar dengan kawan, meski bagaimana pun alasannya,
kemungkinan besar ditangguhkan dari sekolah.
(4) Membentuk bertemanan
Meskipun anda tidak mengerti bahasa japan dengan benar, tidak boleh
ragu-ragu untuk bertanya kepada teman-teman sekitarnya.
4. Prestasi untuk SMA
(1) Cara menilai prestasi


Prestasi sekolah SMA dinilai berdasarkan hasil ulangan yg dilaksanakan 4~5kali dalam satu
tahun.



Selain hasil nilai, sikap dalam kelas akan dinilai (tidak boleh ketiduran dan berbincang2
sesama teman), juga pengajuan PR dan buku catatan. Maka dari itu, anda harus mengikuti
dan patuh dengan apa yang disampaikan oleh guru.



Absen juga sangat menentukan nilai, anda harus masuk kelas dengan rajin.

(2) Kenaikan kelas
Jika prestasi dan absen kurang bagus, sangat berpengaruh pada kenaikan kelas. Supaya bisa
naik kelas, tidak boleh sering-sering absen.
5. Kelanjutan sesudah tamat SMA
(1) Jika tidak tamat SMA, akan berhadapan dengan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan
maupun sebagai sosial worker.
(2) Pengajuan untuk Universitas atau Kolese


Di japan ada universitas publik dan universitas swasta. Beberapa universitas akan sangat
sulit untuk penerimaan.



Anda harus ambil ujian masuk untuk universitas. Ada beberapa metode untuk ujian masuk.
Beberapa universitas mempunyai sistem menerapkan untuk siswa yang kembali dari Cina
(sebagai angota keluarga dari berasal orang japan yang ditinggal di Cina sesudah Perang
Dunia II) dan siswa dari luar negeri. Anda bisa konsultasikan dengan guru dan memilih
universitas yang sesuai dengan keinginan anda.



Untuk masuk Universitas diperlukan pembayaran masuk dan iuran. Kalau universitas swasta,
diperlukan lebih dari 1 juta yen untuk tahun pertama. Anda bisa cari beasiswa atau pinjaman
pendidikan, sebaiknya mencari infonrmasi dan mempersiapkan secepatnya sebelum masuk
universitas.

(3) Mendapatkan pekerjaan
SMA akan memperkenalkan beberapa perusahaan kepada siswa yang menginginkan mencari
pekerjaan sesudah tamat. Untuk mendapatkan pekerjaan juga diperlukan prestasi yang baik,
maka dari itu, anda harus menjadi siswa yang berperestasi di SMA.

