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درج کیا گیا مواد گزشتہ سال کی معلومات اور ڈیٹا کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے۔
سرکاری داخلہ امتحان کی بقیہ ضروریات توچیگی پریفیکچر کے بورڈ آف
۱یجو کیشن،نومبر میں بنائیں گے۔

منجانب ْاتسونومیہ یونیورسٹی
ہینڈزپراجیکٹ

پروگرام
1۔ ابتدائی تصریحات
.2راہنمائی
.3۔وقفہ
4۔ سلسلہء سوال و جواب
ب علموں کے تجربات
5۔ ہائی سکول سے فارغ التحصیل طال ِ
6۔ سوالنامہ حل کرنا
7۔اختتا میہ

پیج ۱

نظام تعلیم:
1۔ جاپانی سکول
ِ

24سال

گریجویٹ سکول
2سے  5سال

ب علم تکنیکی کالج سے منتقل
طال ِ

ہو سکتے ہیں

یونیورسٹی

22سال

جونیئر کالج) 2سال(

 4سے  6سال

18سال

ہائی سکول
فل ٹائم  ۳سال  ،پارٹ ٹائم 3سے 4سال ( )ٹیکنالوجی کالج  ۵سال)

بہتر ثانوی خصوصی
ٹریننگ سکول  2-3سال

مراسالتی س کور )  4سال(
دوسری قسم کے سکول
 1-2سال

جونیئر

ہائی س کول )  3سال(

15سال
 12سال

ابتدا ئی سکول ( 6سال) الزمی تعلیم
ہا ئی سکول مکمل کرنے کے بعدطلبہ
خصوصی تربیت اور دیگر قسم
کے سکولوں میں داخلہ لے سکتے ہیں.

6سال

الزمی تعلیم
بنیادی سکول
نرسری

جاپان میں ہا ئی سکول3102
جانے کی شرع4٪۔ 89ہے۔
چلیں آپ کےمستقبل
کے بارے میں سوچتے ہیں۔

ابتدائی سکولوں،جونئیر سکولوں اور ہائ سکولوں کے درمیان فرق:
جاپان میں ابتدائی تعلیم سے جونئیر ہائی سکول تک تعلیم الزمی ہے۔ دوسری طرف ہائ سکول کی
ہوں  ،یا پھر غیر حاضری کی دنوں کی تعداد
تعلیم الزمی نہیں ہے،جب گریڈز تسلی بخش نہیں ِ
ب علم کو گریجویٹ تص ّور نہیں کیا جائے گا۔
چاہے گئ حاضریوں سے زیادہ ہو ،تو طال ِ
*ہائی سکول سے گریجویشن کے بعد:
طالب علم یونیورسٹی  ،یا جونیئر کالج یا فنی کالج میں داخل ہونے کے لئے داخلہ امتحان سے
دوران  ،یہ ضروری ہے کہ کچھ قابلیت کو حاصل کرنے
سکتے ہیں۔ ہائی سکول میں  ۳سال کے
ِ
کے لیے ،آپ اپنی صالحیت کے بارے میں سوچیں۔
پیج 2

توچیگی میں ہائی سکول کی اقسام:
یہاں پر سرکاری ہائی سکول (کورتسو۔کوکو/کینرتسوکوکو) اور غیر سرکاری ہائی سکول (شیر
رتسوکوکو) ہیں۔ سرکاری ہائی سکول میں فل ٹائم (دن کے اوقات/زن نچی۔سے)  ،پارٹ ٹائم سکول
(بنیادی طور پر شام کے کورسز/تیجی۔سے) ہوتے ہیں اور مراسالتی تعلیم (تسو شن۔سے) بھی
دی جاتی ہے۔ غیر سرکاری سکول فل ٹائم ہوتے ہیں۔ جب نصاب کی بات آتی ہے تو ،سرکاری اور
غیر سرکاری سکول میں ایک فرق دیکھا جاتا ہے۔ درج ذیل ٹیبل میں سرکاری سکول میں دئیے
جانے والے نصاب بتائے گئے ہیں جن میں عام عموی نصاب ،پیشہ ورانہ نصاب اور مخلوط نصاب
شامل ہیں۔ غیر سرکاری سکولوں کے بارے میں ،سکول کے کتابچہ سے چیک کر لینا بہتر ہے ،
کیونکہ ہر غیر سرکاری سکول ایک دوسرے سے مختلف ہے
.فل ٹائم سکول  ،پارٹ ٹائم سکول اود مراسالتی تعلیم کے بارے میں
فل ٹائم سکول۔) زن
مراسالتی تعلیم (تسو پار ٹ ٹائم
نچی۔سے(58سکول
سکول )۔تیجی سے(
شن۔ سے(
 8سکول
 2سکول
دن و وقت
پیر ۔جمعہ
روز مرہ
ذاتی مطالعہ اورطلبہ پیر ۔ جمعہ
کو جو کام
45۔  50منٹ
شام
صبح/سہ پہر /
تفویض کیا جائے
کی جماعت
شام کی جماعتیں  45منٹ کی
اسکو اساتذہ سے
جماعت  4سے 7-6پیریڈ ز
مہینے میں کئی بار ۔ 45منٹ کی
چیک کروانا۔ مہینے جماعت ۔ 4سے  6 6پیریڈ۔ وقت ِ
میں کئی بار سکول
آغاز 17:30
پیریڈ ز
میں حاضری دینا۔

 3یا  3سے زائد سال
عام (تانی سے(

عام (تانی سے(
پیشہ ورانہ
)تجارت(
)تانی سے(

3سال
عام(تانی سے(
پیشہ ورانہ
)صنعت(
)تجارت) ( تانی
سے(

سکول کا کھانا
صرف شام کا
کھانا دستیاب ہے۔ دستیاب ہے۔

گریجویٹ کرنے کیلئے مطلوبہ
سالوں کی تعداد
کورس (اگال
عام (گا کن ین
صفحہ دیکھیں(
سے(
پیشہ ورانہ (گا
کن ین سے(
مخلوط (تا نی
سے(
باقی

*سکول اور نصاب کے انتخاب کے نقاط:
1۔مستقبل ،دلچسپی  ،صالحیت اور شخصیت کے بارے میں سوچ اور آپکے ممکنہ امکان کی
تالش۔ 2۔مستقبل کے خواب اور پیشے کے بارے میں سوچ۔
3۔ ہائی سکول میں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔
4۔ جس سکول میں آپ داخلہ  ،نصاب  ،مضمون پڑھنا چاہتے ہیں۔
پیج 3

۵۔ ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻝ ﺳﮯ ﺳﻨﺪﻳﺎﻓﺘہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﺎ ﻧﺼﺎﺏ ﭘﮍﻫﻨﺎ۔

*ﺟﺐ ﺁپ ﺍﭘﻨﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﮯ ﺳﮑﻮﻝ ﺍﻭﺭ ﮐﻮﺭﺱ ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ ﻟﻴﮟ:

ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ،ﺁپ ﺧﻮﺩ ﺍﭘﻨﮯ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﮯ ﮐﻮﺭﺱ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ ﺳﻮﭼﻴﮟ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﮑﮯ ﺑﻌﺪ ﺁپ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﻴﺼﻠﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے
ﻣﻴﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﮯ ﺑﺎﺕ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﺎﺗﺬﻩ ﺳﮯ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺁﺋﻴﮯ! ﺍﻭﺭ ﮔﺮﻣﻴﻮں ﮐﮯ ﭼﻬﮣﻴﻮں ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻭﭘﻦ
ﮐﻴﻤﭙﺲ ﺍﻭﺭ ﭘﻴﺸہ ﻭﺭﺍﻧہ ﺭﺍﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻭﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﮟ ۔

) (۲ﮨﺮ ﻣﺤﮑﻤﮯ ﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ:

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ﻋﺎﻡ )ﻓﺘﺴﻮ۔ﮐﺎ(

ﺍﺱ ﮐﻮﺭﺱ ﮐﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﻋﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﮐﻮﺭﺱ ﮐﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﻋﺎﻡ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﮨﻴﮟ۔ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻋﺎﻡ ﮐﻮﺭﺳﺰ ﭘﺮ،ﻁﻠﺒہ ﮐﻮ  ۲ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﮨﯽ ﻟﺒﺮﻝ ﺍﺭﮢﺲ ﺍﻭﺭ
ﺳﺎﺋﻨﺲ ﺍﻭﺭ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﺭﺳﺰ ﻣﻴﮟ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮ ﺩﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﻣﺤﮑﻤہ ٗ◌ ﺗﺠﺎﺭﺕ

ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﺩﺭﺟہ ﺑﻨﺪی ﺍﻭﺭﺑﮩﯽ ﮐﻬﺎﺗہ ﺟﺎﺕ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺍﻧﮕﺮﻳﺰی ﻣﻴﮟ
ﺑﻮﻝ ﭼﺎ ﻝ ﺍﻭﺭ ﮐﻤﭙﻴﻮﮢﺮ ﮐﮯ ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭ ﻣﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﻟﻴﺒﺎﺭﮢﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﺠﺮﺑﺎﺕ ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ،ﻁﺎﻟ ِﺒﻌﻠﻢ ﻣﺸﻴﻨﺮی،ﺑﺠﻠﯽ،ﻓ ِﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮ،ﮐﻤﭙﻴﻮﮢﺮﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻨﮓ
ﺍﻭﺭ ﺑﮩﺖ ﭼﻴﺰﻭں ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ ﺳﻴﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ.
ﻟﻴﺒﺎﺭﮢﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﺠﺮﺑﺎﺕ ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ،ﻁﺎﻟ ِﺒﻌﻠﻢ،ﺯﺭﺍﻋﺘﯽ ﺍﻧﺘﻄﺎﻣﻴہ،ﺣﻴﺎﺗﯽ ﮢﻴﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ
)ﮐﻴﻤﻴﺎﺋﯽ/ﺯﺭﺍﻋﺘﯽ ﺳﻮﻝ ﺍﻧﺠﻴﺮﻳﻨﮓ(ﺍﻭﺭ ﺑﮩﺖ ﭼﻴﺰﻭں ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﻟﺌﮯ ﺍﻧﮑﻮ ﻳہ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎﺟﺎﺗﺎ
ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻤﻮں ﮐﻮ ﻣﭽﻬﻠﻴﻮں ﮐﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﮐﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺳﻴﮑﻬﻨﮯ ﮐﮯ ِ
ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻤﻨﺪﺭﻭں ﺍﻭﺭ ﺩﺭﻳﺎﺅں ﺳﮯ ﻣﭽﻬﻠﻴﺎں ﮐﻴﺴﮯ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﭘﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔ﻳﮩﺎں ﺗﻮﺟﻴﮕﯽ ﻣﻴﮟ
ﺻﺮﻑ ﺍﻳﮏ ﮨﯽ ﮨﮯ۔ﺑﺎﺗﻮ ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻝ۔
ﺍﺱ ﻣﺤﮑﻤہ ﻣﻴﮟ ﮐﺌﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﮨﻴﮟ۔ﺟﻴﺴﺎﮐہ ﮐﭙﮍﻭں ﮐﯽ ڈﻳﺰﺍﺋﻨﻨﮓ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺲ ﻁﺮﺡ
ﮔﺬﺍﺭی ﺟﺎﺋﮯ،ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺛﻘﺎﻓﺖ،ﺍﻭﺭ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ۔ﻟﻴﺒﺎﺭﮢﺮﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﺠﺮﺑﺎﺗﮑﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ
ﻳہ ﻣﮩﺎﺭﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ.
ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﺳﻤﺎﺟﯽ ﺑﮩﺒﻮﺩ ﮐﮯ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﻴﻠﺌﮯ ﻧﺮﺳﻨﮓ ﮐﯽ ﺍﻭﺭ ﺳﻤﺎﺟﯽ ﺑﮩﺒﻮﺩ ﻣﻴﮟ
ﻣﮩﺎﺭﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﻳﮩﺎں ﺳﮯ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﺍﻭﺭﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﮟ ﻣﮩﺎﺭﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ﺗﻮﭼﻴﮕﯽ ﻣﻴﮟ ﺻﺮﻑ
ﺍﻳﮏ ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻝ ﮨﮯ۔ ﺍﻭﻳﺎﻣﺎﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻝ۔
ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﮐﻬﻴﻞ ﮐﺎ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺍﻭﺭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﺸﻘﺘﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﺎں
ﺗﻮﭼﻴﮕﯽ ﻣﻴﮟ ﺻﺮﻑ ﺍﻳﮏ ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻝ ﮨﮯ
ﻳہ ﮐﺮﻳﮉٹ ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﮯ۔ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﻟﭽﺴﭙﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ۱۱۰ﺳﮯ ﺯﺍﺋﺪ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔

ﭘﻴﺸہ ﻭﺭﺍﻧہ ۔ ﺳﻴﻨﻤﻦُ
ﻣﺤﮑﻤہ ٗ◌ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺤﮑﻤہ ٗ◌ ﺯﺭﺍﻋﺖ
ﻣﺤﮑﻤہ ٗ◌ ﻣﺎﮨﯽ ﮔﻴﺮی
ﻣﺤﮑﻤہ ٗ◌ ﮨﻮﻡ
ﺍﮐﻨﺎﻣﮑﺲ
ﻣﺤﮑﻤہ ٗ◌ ﻓﻼ ﺡ ﻭ
ﺑﮩﺒﻮﺩ
ﻣﺤﮑﻤہ ٗ◌ ﺳﺎﺋﻨﺲ ﺍﻭﺭ
ﺭﻳﺎﺿﯽ
ﻣﺤﮑﻤہ ٗ◌ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺨﻠﻮﻁ )ﺳﻮﮔﻮ ۔ ﮔﺎﮐﺎ(

*ﭘﻴﺸہ ﻭﺭﺍﻧہ ﻣﺤﮑﻤﮯ ﻣﻴﮟ  ،ﻁﻠﺒہ ﮨﺮ ﮐﻮﺭﺱ ﻣﻴﮟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻁﺮﻳﻘﻮں ﺳﮯ ﺍﮨﻠﻴﺖ )ﮐﻮﺍﻟﻴﻔﻴﮑﻴﺸﻦ( ﮐﮯ
ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ ﭘﮍﻫﻴﮟ ﮔﮯ۔
*ﺟﺐ ﺍٓپ ﭘﺮﺍﺋﻴﻮٹ ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻝ ﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺟﺲ ﺳﮑﻮﻝ
ﻣﻴﮟ ﺍٓپ ﺩﻟﭽﺴﭙﯽ ﺭﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺍﺳﮑﮯ ﭘﻤﻔﻠﭧ ﭼﻴﮏ ﮐﺮﻳﮟ۔
*ﻳﮩﺎں ﭘﺮ ﭘﺮﺍﺋﻴﻮ ٹ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﯽ ﺍﻭﺭ ﭘﺎﺭٹ ﮢﺎﺋﻢ ﺳﮑﻮﻝ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ۔

) (۳مضامین دستیاب ہیں:
عام(فوتسوکا)،پیشہ ورانہ( سیمن گاکو) ،مربوط (سوگو گاکو(
عام(فوتسوکا(
پیشہ ورانہ (سینمن گاکو(
مربوط (سوگو گاکو(
طالبِعلم اپنے مضامین اور نصاب کے مطابق جہاں تعلیم
جاپانی حاصل کرنا چاہیں اس ہائی سکول کا انتخاب کرسکتے ہیں ۔

مثال کے طور پر

عام جاپانی
جدید سماجی مطالعہ
ریاضی۱
جسمانی تعلیم
انگریزی وغیرہ
صنعتی معاشرے اور انسان
مثال کے طور پر
*( مر بوط آرٹ اور سائنسی
مضامین) عملی ریاضی اور
عملی انگریزی
* )ریاضی اور سائنسی
مضامین,
تجرباتی سائنس(
*تجرباتی سائنس اور عملی
حیاتیات
* ادب،تاریخ،فلسفہ وغیرہ
ثقافت سے تجاوز کو سمجھنا
وغیرہ۔
طرز زندگی
*ماحولیاتی
ِ
فیشن اور ٹیکنالوجی  ،ہوم
نرسنگ اور فالح

انتخابی مضامین
*معلوماتی ثقافت
میوزک  ،پروگرامنگ

جاپانی

جاپانی

جغرافیہ/تاریخ

جغرافیہ/تاریخ

عام مضامین

شہریت

(اہم مضامین)
ریاضی

شہریت
ریاضی

عام مضامین

سائنس
جسمانی تعلیم
آرٹ
غیر ملکی زبانیں
معلومات

سائنس
ہوم اکنامکس
جسمانی تعلیم

ّ آرٹ
صنعتی
خصوصی مضامین غیر ملکی زبانیں

تجارت
عملی انگریزی
زراعت
ماہی گیری
ہوم اکنامکس
عملی حیاتیات وغیرہ
ریاضی اور سائنس

ہوم اکنامکس
فالح و بہبود
معلومات
جسمانی تعلیم

غیر ملکی زبانیں
موضوع مطالعہ

وغیرہ

۔ طلبہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں،جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔
پیج 5

) (3ٹیوشن فیس
) (۱ہائی سکول کی داخلہ فیس:
پبلک (کورتسو/کن۔رتسو) اور پرائیوٹ(شی۔رتسو) سکول کے درمیان وسیع فرق ہے۔

کورس
امتحان گاہ کی
فیس
داخلہ فیس
یونیفارمِ ،جم
،کپڑے،وغیرہ
ت اضافی
سہول ِ
کی فیس
ک ُل رقم

پبلک (کورتسو/کن۔رتسو(
مراسالتی
پارٹ ٹائم
فل ٹائم
(کریڈیٹ(
)کریڈیٹ(
)کریڈیٹ(

پرائیوٹ (شی۔رتسو(
فل ٹائم

2200ین

950ین

کوئی نہیں

12,000سے  20,000ین

5650ین

2100ین

500ین

20,000سے
 40,000ین
کوئی نہیں

15,000ین

کوئی نہیں

کوئی نہیں

کوئی نہیں

100,000سے 200,000
ین
70,000سے 150,000
ین
100,000ین

50,000ین…

18,000ین..

500ین

300,000ین…

مختلف پرایؤٹ ہائی سکولوں کی مختلف فیس ہیں۔ مزید تفصیالت کیلئے اور جدید معلومات
کیلئے برا ِہ مہربانی سکول کی معلومات چیک کریں۔
یونیفارم خاص طور پر سکولوں پر منحصر ہیں۔ یہاں پر مالی اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔
پرئیوٹ ہائی سکولوں کی فیس ہیں۔ مزید تفصیالت اور جدید معلومات کیلیئے براہ
مختلف ٓ
مہربانی سکول پملفٹ کو احتیاط سے چیک کر لیں۔
*آپ اپنے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یونیفارم کہاں سے لے سکتے ہیں۔

) ( 2ساالنہ
ٹیوشن فیس
ٹیوشن فیس
مواد
دیگر *2
سکول کا کھانا
لگ بھگ رقم

فیس:

پبلک ہائی سکول
پارٹ ٹائم
فل ٹائم
(کریڈٹ(

پرایؤٹ ہائی سکول
فل ٹائم
مراسالتی
(کریڈٹ(

 ۰ین ۔ پبلک سکول میں ٹویشن فیس فری
ہے.
10,000~7,000 yenسکول ڈیپارٹمنٹ پر منحصر ہے۔
 30,000ین..
 130,000ین..
 3,000ین
کوئی نہیں
سکول پر منحصر
کوئی نہیں
 30,000ین..
 45,000ین..
 3,000ین

…033,333* 1ین
 250,000ین..
کوئی نہیں
 600,000ین..

*1ساالنہ گریڈفیس،پی ٹی اے کی رکنیت کی واجبات،طالبِعلم کونسل فیس فیس کی نوعیت
مختلف سکولوں کیلئے مختلف ہے ۔کچھ سکولوں میں  ۰۱درجے سے طالبعلم سکول ٹرپ
کیلیئے پیسے جمع کرتے ہیں۔
 2010*2سے جب طالبِعلم نجی ہائی سکول سے ٹیوشن فیس کیلئے جاتا ہے۔طالبِعلموں کو ماہانہ
 9,900ین ( ُکل  18,800ین) ایک سال میں فراہم کی جاتی ہیں۔کیونکہ وہ ہائی سکول کے
اندراج کی حمایتی فنڈ نظام کی وجہ سے یہاں تک کہ،والدین کی آمدنی کی بنیاد پر ،طالبِعلم اس
سے زیادہ اس سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

) (3ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ:

*ﮐﻠﺐ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﮐﻠﺐ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺴﮑﮯ ﻟﻴﮯ ﺍﻧﻬﻴﮟ ﻳﻮﻧﻴﻔﺎﺭﻡ  ،ﮐﻬﻴﻞ ﮐﯽ ﻓﻴﺲ
ﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﯽ۔
ﺑﺬﺍ ِ
*ﺳﮑﻮﻝ ﮐﮯ ﺩﻭﺭے ﮐﯽ ﻓﻴﺲ
ﻋﺎﻡ ﻁﻮﺭ ﭘﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺒﻠﮏ ﺍﻭﺭ ﭘﺮﺍﺋﻴﻮٹ ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﺩﻭﺳﺮے ﺍﻭﺭ ﺗﻴﺴﺮے ﮔﺮﻳﮉ ﻣﻴﮟ
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺳﮑﻮﻝ ﮢﺮپ ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﮑﯽ ﻻﮔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً  ۰۰۰،۱۰۰ﺳﮯ  ۰۰۰،۱۵۰ﻳﻦ ﮨﮯ۔

) (4ﺍﮔﺮ ﺳﮑﻮﻝ ﮐﮯ ﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﺩﺍﺋﻴﮕﯽ ﻣﻴﮟ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ:
*ﻭﻅﻴﻔہ
ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻤﻮں ﮐﻴﻠﺌﮯ ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻝ ﻣﻴﮟ ﻗﺮﺿﮯ ﮐﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﮨﮯ۔ ﻭﻩ ﺟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﻮﺍﮨﺶ ﺭﮐﻬﺘﮯ
ﮨﯽ ﻣﮕﺮ ﺍﻧﮑﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠہ ﺩﺭﭘﻴﺶ ﮨﻮ۔ﺟﺐ ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﻭﻅﻴﻔﮯ ﮐﻴﻠﺌﮯ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﻳﮩﺎں ﮐﺌﯽ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﮐﮯ ﻭﻅﻴﻔﮯ ﮨﻴﮟ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﺍﻭﺭ ﺫﺍﺗﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ۔ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﺯﻳﮟ ﻭﻅﻴﻔہ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﭘﮍﺗﺎﻝ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ،ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﮔﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﮑﮯ ﮔﻬﺮ ﻭﺍﻟﻮں ﮐﯽ
ﺫﺭﻳﻌہء ﺁﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ﻭﻅﻴﻔﮯ ﮐﮯ ﺍﻁﻼﻕ ﮐﻴﻠﺌﮯ ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﮐﻮ ﮐﭽﻬ ﮐﺎﻏﺪ ﺍﺕ ﺗﻴﺎﺭ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﮍﺗﮯ
ﮨﻴﮟ۔ﺟﻮ ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻢ ﻭﻅﻴﻔہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺩﻟﭽﺴُﭙﯽ ﺭﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ،ﺍﻧﮑﻮ ﺟﻮﻧﻴﺌﺮ ﻳﺎ ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻝ ﮐﮯ ﺍﺳﺎﺗﺬﻩ
ﺳﮯ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﻟﻴﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ۔

.4۔ﺩﺍﺧﻠﮯ ﮐﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ:

ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻴﻠﺌﮯ ﻁﺎﻟﺒِﻌﻠﻤﻮں ﮐﻮ ﺩﺍﺧﻠﮯ ﮐﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﻳﻨﺎ ﭘﮍﮢﺎ ﮨﮯ۔ﺍﺳﮯ ’ ﻧﻴﻮ ﮔﺎﮐ ُﻮ۔ﺷﺎﺳﻦ
ﺑﺎﺗﺴﻮ‘ ﻳﺎ ’ﻧﻴﻮﺷﯽ‘ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ﺍﺱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻮ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﻴﻠﺌﮯ ﺍﻳﮏ ﺍﺻﻮﻝ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﭘﻴﺞ 7

) ( ۱داخلہء امتحان کی اقسام:
پبلک اور پرائیوٹ ہائی سکول دونوں کیلئے  ۲طرح کے داخلہ امتحان ہوتے ہیں۔
عام انتخاب) اپن سن
بتسو (

اہل
وہ طابعلم جو جاپانی جونئیر
سکول سے گریجویٹ کر
چکے ہیں۔ اور وہ متوقع وہ
غیر ملکی سکول سے تعلیمی
 ۹سال مکمل کر چکےہیں۔

امتحان
عام طور پر تحریری امتحان کی بنیاد
۵مضمون (گاکوریوکو۔کینسا)پر اور
ب علم کی معلومات کی شیٹ
طال ِ
(چھو۔شا)  ،جو جونیر ہائی سکول سے
فراہم کی جاتی ہے۔ کچھ سکول انٹرویو
لیتے ہیں۔
انٹر ویو کی بنیاد پر (منستسو) ۔طالبِعلم
کی معلومات کی شیٹ (چھو۔شا)  ،آپکے
مقصد کی بنیاد اور ایک چھوٹا سا
مضمون ( ساکوبان۔شوروبن(

توکو سےوکو سن بتسو وہ طابعلم جو جاپانی جونئیر
سکول سے گریجویٹ کر
چکے ہیں۔ اور وہ متوقع وہ
غیر ملکی سکول سے تعلیمی
 ۹سال مکمل کرچکےہیں۔ہائی
سکول کی ضوریات مکمل کر
سکیں۔
خاص امتحان اا  :خاص سیلیکشن امتحا جاپان میں آمد کے ۳
سال کے اندر اند ر ہونا
ن
ان طالبِعلموں
الزمی ہے۔
کیلئے جو ملک
واپس آ ئے ہیں
اور جو بیرون
ملک سے آئے
ہوئے ہیں
: ۲خا ص
امتحا ن

جاپان میں آمد کے ۳
سال کے اندر اند ر ہونا
الزمی ہے

عام طور پر انٹر ویو کی
بنیاد پر (منستسو) ۔طالبِعلم
کی معلومات کی شیٹ
(چھو۔شا)۔تاہم  ،کچھ
سکول تحریری امتحان
لیتے
ہیں۔(گاکوریوکو۔کینسا)
اور ایک مضمون
لکھواتے ہیں۔
تحریری امتحان لیتے
ہیں۔(گاکوریوکو۔کینسا)
ب علم کی
اور طال ِ
معلومات کی شیٹ
(چھو۔شا) مضمون
(ساکوبان)
انٹرویو( (منستسو)۔
تحریری امتحان کیلئے ۳
مضمون ہوتے ہیں۔
جاپانی  ،انگریزی اور
ریاضی۔

*جب رٹرنی (ملک واپس آیا ہوا ) طالبِعلم یا بیرون ملک سے آیا ہوا طالبِعلم ہی خاص امتحان لیتا
ہے ،تو سب سے پہلے اپنے ہوم روم استاد سے مشورہ لے.
پیج 8

پبلک اور پرائیوٹ ہائی سکول کے داخلہء امتحان میں فرق:
پبلک ہائی سکول

طالبعلم صرف ایک پبلک ہائی سکول کیلئے درخواست دے سکتے ہیں۔(تمام
پبلک ہائی سکول ایک ہی دن پر امتحان لیتے ہیں۔اگرچہ،پارٹ ٹائم اور اور
مراسالتی کورس کیلئے یہ مختلف ہے۔) جب آپ پاس ہو جائیں گے  ،طالبعلم
اس سکول میں داخل ہو سکتے ہیں،جب تک کوئی خاص وجہ نہ ہو۔

پرایؤٹ ہائی سکول جتنے بھی ہائی سکولوں کی ضرورت ہو۔ (سکولوں اور مختلف امتحان کے
دن پر منحصر ہے(
خصوصی قبولیت(تانگان) :طالبعلم سکول میں تب دال ہوسکتے ہیں،جب انکی
داخلہء درخواست قبول کر لیں جائیں۔وہ پبلک ہائی سکول کیلئے درخواست
نہیں دے سکتے۔
ایک سے زائدقبولیت(ہیگن):طالبعلموں کو سکولوں میں داخل ہونے کی
ضرورت نہیں اگر وہ قبول بھی کر لئیے گئے ہیں۔وہ پبلک ہائی سکول کیلئے
درخواست دے سکتے ہیں۔
* جب طالبعلم کھیلوں یا تعلیمی میدان میں کامیابی کا ایک شاندار ریکارڈ بناتے ہیں،تو انکو
سکالرشپ کے امتحان کیلئے موقع مل سکتا ہے۔ یہ عام طور پر ایک خصوصی قبولیت ہے۔ (جب
طالبعلم پاس ہو جاتے ہیں،وہ ٹیوشن فیس کی ادایئگی سے مثتس ٰنی ہوسکتے ہیں یا وہ جزوی طور پر
کم کیا جاسکتا ہے۔
)(2داخلہ امتحان تک کا شیڈول :
کیلنڈر
 3وے انٹرویو (طالبِعلم،والدین اور استاد)،مشاورت،اور ہائی سکول کے انتخاب
نومبر
کیلئے فیصلہ کرنا۔
آیئے،اپنے اساتذہ اور والدین سے بات چیت کر کے اپنے پسندیدہ سکول میں داخل
ہونے
کا فیصلہ کریں۔
پرائیوٹ ہائی سکول میں ریفرل انتخاب کی درخواست۔
دسمبر
پرائیوٹ ہائی سکول میں عام انتخاب کی درخواست
پرائیوٹ ہائی سکول میں ریفرل انتخاب کا داخلہء امتحان
جنوری
پرائیوٹ ہائی سکول میں ریفرل انتخاب کا نتیجہ نوٹیفیکیشن

فروری

پرائیوٹ ہائی سکول میں عام انتخاب کا داخلہء امتحان
پرائیوٹ ہائی سکول میں عام انتخا ب کا نتیجہ نوٹیفیکیشن(سکولوں پر منحصر
ہے،جہاں دوسری درخواست دی جاسکتی ہے(
پبلک ہائی سکول میں توکو سےوکو کی درخواست )جنوری 3pm 29~30
تک(
پبلک ہائی سکول داخلہ امتحان )توکو سےوکو((فروری 5سے (6
پبلک ہائی سکول کا نتیجہ نوٹیفیکیشن ( فروری(12
پبلک ہائی سکول میں عام انتخاب کی درخواست ( فروری  18سے 19کی
دوپہر تک(
پلیکس ہائی سکول میں خصوصی سیلیکشن کی درخواست ( فروری  23سے
 24کی دوپہر تک(

فروری

پبلک ہائی سکول داخلہ امتحان )توکو سےوکو((فروری 5سے (6
پبلک ہائی سکول کا نتیجہ نوٹیفیکیشن ( فروری(12
پبلک ہائی سکول میں عام انتخاب کی درخواست ( فروری  18سے 19کی
دوپہر تک(
پلیکس ہائی سکول میں خصوصی سیلیکشن کی درخواست ( فروری  23سے
 24کی دوپہر تک(

مارچ
پبلک فل ٹائم عام انتخاب اور پلیکس ہائی سکول میں انتخاب کا داخلہ امتحان
(مارچ( 5
پبلک ہائی سکول میں عام انتخاب پر دیے گئے داخلہء امتحان اور پلیکس ہائی
سکول میں خصوصی سیلیکشن کا نتیجہ نوٹیفیکیشن ّ مارچ (11
پبلک پارٹ ٹائم ہائی سکول کی درخواست (مارچ  11سے  13کی دوپہر تک(
پبلک پارٹ ٹائم ہائی سکول کا
داخلہء امتحان (مارچ(17
پبلک پارٹ ٹائم ہائی سکول کا نتیجہ
نوٹیفیکیشن (مارچ (20

جب آپ پاس ہو جائیں ۔۔۔
پرائمری اور جونئیر ہائی سکول کے بر عکس جوکہ الزم ہیں،اگر ہائی سکول میں کورس
چھوڑ دیا جائے تو طالبعلم
سکول میں واپس نہیں جاسکتا۔ جب بھی طالبعلموں کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ،طالبعلموں کو
ان کے ہوم روم
استاد یا جونیئر ہائی سکول کے استاد سے بات کر لینی چاہیے۔
پیج10

