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हाईसु्कलमा प्रवेश गनुर्हुन ेिबद्याथीर्हरु, 

१. आत्मिबश्वासका साथ िबद्याथीर् जीवन यापन 
जापािनज भाषाको ज्ञानको अभाब, फरक संसृ्कित अिन फरक पिरबेशका कारणले किठनाई या  
अप्ठ्यारो महशुस गनेर् अबस्थाहरु आउन सक्छन। तथािप, आत्मिबश्वासका साथ िबद्याथीर् जीवनलाई अगाडी बढाउनुहोस।्  
अिहल,े यहाँको समाजल ेजापािनज भाषा तथा िबदेशी भाषा बोल्ने बहुभाषी व्यिक्तहरुको आबश्यकतालाई मनन ्गिररहेको अबस्था 
छ। तपाईहरु मेहनतका साथ अध्ययन गिर, मातृभाषा र जापािनज भाषाको ज्ञानलाई ब्यबहािरकतामा ल्याउन सफल हुन ेकुरामा 
हामीहरु आशाबादी छौ।  
 
२. िबदेशी िबद्याथीर्हरुको लािग सहयोग तथा सांसृ्कितक आदान-प्रदान कायर्क्रमहरु 
＊तपाईहरुको अध्यनलाई सहज गनेर् हेतुले जापािनज भाषा शैिक्षक सहयोग प्रोजेक्ट अन्तगर्त कक्षा कोठामा न ैआएर मद्दत गिरिदने         
   शैिक्षक सहयोगीहरुको व्यवस्था गनर् सिकन ेप्रणाली छ।  
＊िबदेशी िबद्याथीर्हरुको सांसृ्कितक आदान-प्रदान कायर्क्रमहरु 
म ेमिहना :  नयाँ िबद्याथीर् स्वागत एब ंसांसृ्कितक आदान-प्रदान कायर्क्रम  
     यस कायर्क्रममा ओशाकामा अध्यनरत िविभन्न देशका २०० जना भन्दा बढी हाईसु्कलका िबद्याथीर्हरु भेला भई, खेलकूद     
     या एक आपसमा कुराकानी गरेर मनोरंजन गनेर् गरेका छन्। 
               हान्मादान 
     कोिरयन मूलका हाईसु्कलका िबद्याथीर्हरु र जापािनज हाईसु्कलका िबद्याथीर्हरु िबचको सांसृ्कितक आदान-प्रदान कायर्क्रम 
जून मिहना :  WaiWai ! Talk भाग १ 
     दोश्रो बषर् वा सो भन्दा मािथल्लो तहमा अध्यनरत िबद्याथीर्हरुल ेमातृभाषामा आफ्नो िवचार अिभव्यक्त गनेर् कायर्क्रम 
अक्टोबर मिहना :  One World  
     ओशाका िप्रफेक्चरसंग गोलबद्ध सरकारी हाईसु्कलहरुमा अध्यनरत भएता पिन एकआपसमा भेट्ने थोरै मात्र अवसर भएको    
     पिरबेशमा िविभन्न देशहरुबाट आएका हाईसु्कलका िबद्याथीर्हरु बीचको सांसृ्कितक आदान-प्रदान कायर्क्रम 
नोभेम्बर मिहना :  िन-हाउ सांसृ्कितक आदान-प्रदान कायर्क्रम  
     चाईिनज मूलका िबद्याथीर्हरु संगको सांसृ्कितक आदान-प्रदान कायर्क्रम 
जनवरी मिहना :  WaiWai ! Talk भाग २  
     पिहलो बषर्मा अध्यनरत िबद्याथीर्हरुल ेमातृभाषामा आफ्नो िवचार अिभव्यक्त गनेर्  
     कायर्क्रम  
 
३. हाईसु्कलको जीबनशैलीको महत्वपुणर् बुदाँहरु  

① कक्षामा ध्यान िदने गरौ   
* िटचरको कुरालाई ध्यानपूबर्क सुन्ने गरौ। 
* िटचरको िनदेर्शन अनुरुप गृहकायर् या नोट अिनबायर् रुपमा बुझाउन ेगरौ। यी सबै िक्रयाकलापहरुलाई मूल्यांकन गिर   
  पिरक्षाफलमा समाबेश गिरनेछ। 
* जापानको सु्कलमा कक्षा बाहेक पिन खेलकुद तथा सांसृ्कितक उत्सवहरु, सु्कल बािहरको अध्यापन जस्ता िबिबध गितिबिधहरु  
  छन्। यी सब ैगितिबिधहरु कक्षा समानका शैिक्षक गितिबिधहरु भएकाले छुिट्ट बस्न िमलै्दन। 
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② समयलाई पालना गरौ  
* समयम ैकक्षामा उपिस्थत हुने गरौ। 
* सु्कल िबदा बस्न ेया सु्कल आउन िढलो हुन ेअवस्थामा अिनवायर् रुपल ेसु्कलमा खबर गरौ। सु्कलमा सम्पकर्  गनेर् तिरकाको बारेमा  
 सम्बिन्धत िटचरसंग कुरा गरेर िनिश्चत गरी राखौ।  
③ िनयमको पालना गरौ  
सु्कलमा पालना गनैर् पनेर् िनयमहरु छन्। आफु पढ्न ेसु्कलले के कस्ता िनयमहरु बनाएको छ, राम्रो संग बुिझ राखौ। कपाल कलर 
या कानको मुन्द्रा वा टपमा बने्दज लगाउन ेसु्कलहरु छन ्भन्ने कुरामा सचेत रहौ। िनयमलाई बेवास्ता गिर उल्लंघन गनेर् कायर् 
दोहोिरएमा केिह समयको लािग (जस्तै १ हप्ता) कक्षा िलन निमल्ने गिर सु्कलबाट िनष्कािशत गनर् सिकनेछ। जे जस्तो कारण 
भएतापिन झगडा गरेको खण्डमा सु्कलबाट िनष्काशन गिरने घटनाहरु धेरै छन्।  
④ साथीहरु बनाऔ  
भाषा नबुझेता पिन, िनसंकोच सबैजनासंग बोलेर हेरौ। नबुझेको कुराहरु सोध्ने गरौ। 
 
४.  पिरक्षाफल सम्बिन्ध  
① पिरक्षाफल जारी गनेर् तिरका  
* बषर्मा ४-५ पटक जित पिरक्षा हुने र ितन ैपिरक्षामा प्राप्ताङ्कको आधारमा पिरक्षाफल 
जारी गिरन ेछ। 
* पिरक्षामा प्राप्ताङ्क बाहेक कक्षा िभत्रको आचरण (सुत्ने या गफगाफ गनर्लाई मनाही छ), तथा गृहकायर् या नोटलाई पिन 
मूल्यांकन गिर पिरक्षाफलमा समाबेश गिरएको हुन्छ। त्यसकारण गृहकार्य तथा नोटलाई अिनबायर् रुपमा बुझाउन ेगरौ। 
* हािजरील ेपिन पिरक्षाफलमा असर पानेर् हुनाल ेसकेसम्म गयल हुनबाट सतकर्  बनौ। 
② मािथल्लो कक्षामा स्थानान्तरण   
* प्राप्ताङ्क साहै्र न्यून भएको अबस्थामा पिहलो बषर्बाट दोश्रो बषर्मा स्थानान्तरण गनर् निमल्ने हुन्छ।साथै गयल संख्या धेरै भयो भन े
पिन मािथल्लो कक्षामा स्थानान्तरण हुदैन। संक्षेपमा भन्नुपदार् फेरी त्यिह कक्षामा दोहोराउन ुपनेर्छ। 
 
५.  हाईसु्कल सकेपिछको मागर्िदशा 
① अिनबायर् रुपमा हाईसु्कल सकौ। अन्यथा हाईसु्कल सम्मको शैिक्षक योग्यता पिन भएन भने, भिवष्यमा काम खोज्न ेबेलामा 
होस ्या सामािजक िक्रयाकलापमा संलग्न हुन ेबेलामा होस् नकारात्मक असर पानर् सक्छ।    
② क्याम्पसमा भनार् हुने  
* जापानमा 「कोक्कोउिरच ुदाईगाकु」भिनन ेरािष्ट्रय स्तरबाट (जापान सरकार) र क्षेित्रय स्तरबाट (जस्तै, ओशाका िप्रफेक्चर)  
स्थािपत क्याम्पसहरु तथा िनजी क्याम्पसहरु छन्। यी मध्य ेप्रवेश पिरक्षा अित्तन ैकिठन भनेर भिनन ेक्याम्पसहरु पिन छन्।  
* क्याम्पस पढ्नका लािग प्रवेश पिरक्षा िदनुपनेर् हुन्छ। प्रवेश पिरक्षा िदनका लािग िबिभन्न तिरका अपनाउन सिकन्छ। िबदेशी 
िबद्याथीर्हरुकालागी िबशेष प्रवेश पिरक्षा िदन िमल्ने व्यवस्था भएका क्याम्पसहरु पिन छन्। आफ्नो सु्कलको िटचरसंग सल्लाह गरेर 
आफुलाई सबैभन्दा उपयुक्त हुन ेक्याम्पस खोजौ।   
* क्याम्पस भनार् हुने बेलामा भनार् शुल्क तथा टयुसन शुल्क आबश्यक पदर्छ। िनजी क्याम्पसहरुको सन्दभर्मा भनार् भएको बषर् अथार्त् 
प्रथम बषर्मा १० लाख जापानी यन भन्दा बढी आबश्यक पदर्छ।छात्रवृित तथा शैिक्षक ऋण ईत्यादी पिन हुने हुनाले, समयमै तयारी 
गिरराखौ।   
③ काम गनेर्  
हाईसु्कल सकेर काम गनर् चाहनेहरुका लािग सु्कलमा न ै िविभन्न कम्पनीहरुको पिरचय गराईन्छ।तथापी, कम्पनीलाई िबद्याथीर् 
पिरचय गराउन ेबेलामा पिरक्षाफल तथा हािजरी रेकडर् राम्रो भएका िबद्याथीर्हरुलाई प्राथिमकता िदइन ेकुरालाई ध्यानमा राखौ। 


