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 :۔ جاپانی سکول نظاِم تعلیم1
 سال24

 

 

 سال22

 

 

  سال18

 

 

 

 

 

 سال15

 

 

 سال12 

 

 

 سال6

  

            گریجویٹ سکول

  طالِب علم تکنیکی کالج سے منتقل                                             سال 5سے  2

 و سکتے ہیںہ                                                            

   

 )سال (2جونیئر کالج               یونیورسٹی
  سال 6سے  4 

              

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

 سال 3-2ٹریننگ سکول                                                                                                  
 

سال) مراسالتی کور ( 4   س

 قسم کے سکول دوسری

 سال 2-1
سال)   جونیئر ہائی کول ( 3   س

 

 سال( الزمی تعلیم6 ابتدا ئی سکول )
 بعدطلبہ سکول مکمل کرنے کے ہا ئی                                                                           

 قسم    خصوصی تربیت اور دیگر                                                                              

 .کے سکولوں میں داخلہ لے سکتے ہیں                                                                           

 الزمی تعلیم                                              

 

 

 بنیادی سکول

 

 نرسری                 

 

 

 

 

 :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 

گریڈز تسلی بخش نہیں ہوِں ، یا پھر غیر حاضری کی دنوں کی تعداد  تعلیم الزمی نہیں ہے،جب

 چاہے گئ حاضریوں سے زیادہ ہو، تو طالِب علم کو گریجویٹ تصّور نہیں کیا جائے گا۔

 :ہائی سکول سے گریجویشن کے بعد*

ے کالج یا فنی کالج میں داخل ہونے کے لئے داخلہ امتحان س ، یا جونیئر    طالب علم یونیورسٹی

سال کے دوراِن ، یہ ضروری ہے کہ کچھ قابلیت کو حاصل کرنے  ۳سکتے ہیں۔ ہائی سکول میں 

  کے لیے، آپ اپنی صالحیت کے بارے میں سوچیں۔
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3102یں ہا ئی سکولجاپان م  

ہے۔  89۔4جانے کی شرع٪  
          چلیں آپ کےمستقبل

 کے بارے میں سوچتے ہیں۔



 

 :ہائی سکول کی اقسام یںم توچیگی
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 

تعلیم )تسو شن۔سے( بھی  )بنیادی طور پر شام کے کورسز/تیجی۔سے( ہوتے ہیں اور مراسالتی

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 

ر مخلوط نصاب جانے والے نصاب بتائے گئے ہیں جن میں عام عموی نصاب، پیشہ ورانہ نصاب او

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 .

زن  (فل ٹائم سکول۔ 

  سکول)58نچی۔سے

پار ٹ ٹائم 

 ) ۔تیجی سے(سکول 

 سکول 8 

مراسالتی تعلیم )تسو 

 )شن۔ سے

 سکول 2 

 پیر ۔جمعہ و وقت دن

منٹ  50۔  45

 کی جماعت

  پیریڈ ز7-6

  روز مرہ

 شام 

منٹ کی  45 

سے   4  جماعت

پیریڈ۔ وقت ِ  6

  17:30آغاز

 پیر ۔ جمعہ

صبح/سہ پہر / 

شام کی جماعتیں 

منٹ کی  45۔

 6سے  4جماعت ۔

  پیریڈ ز

اورطلبہ  ذاتی مطالعہ

  کو جو کام

تفویض کیا جائے 

اسکو اساتذہ سے 

مہینے میں کئی بار 

مہینے  چیک کروانا۔

میں کئی بار سکول 

 میں حاضری دینا۔

گریجویٹ کرنے کیلئے مطلوبہ 

 سالوں کی تعداد

 سے زائد سال 3یا 3  سال  3

کورس )اگال 

 )صفحہ دیکھیں

عام )گا کن ین 

 )سے

پیشہ ورانہ )گا 

 )کن ین سے

خلوط )تا نی م

 )سے

 )عام)تانی سے

 پیشہ ورانہ

 )صنعت(

تجارت( ) تانی (

 )سے

 )عام )تانی سے

  پیشہ ورانہ

 )تجارت(

 )تانی سے(

 )عام )تانی سے

 

 باقی

سکول کا کھانا  

 دستیاب ہے۔

 

صرف شام کا 

 کھانا دستیاب ہے۔

 

 

 :سکول اور نصاب کے انتخاب کے نقاط *
صیت کے بارے میں سوچ اور آپکے ممکنہ امکان کی ۔مستقبل، دلچسپی ، صالحیت اور شخ1

 ۔مستقبل کے خواب اور پیشے کے بارے میں سوچ۔2 تالش۔

 ۔ ہائی سکول میں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔3

 ۔ جس سکول میں آپ داخلہ ، نصاب ، مضمون پڑھنا چاہتے ہیں۔4
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 ۔ ہائی سکول سے سنديافتہ ہونے کے بعد مستقبل کا نصاب پڑهنا۔۵
 :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 
اوپن اور گرميوں کے چهڻيوں کے دوران ليں گے۔ آئيے!  ميں اپنے والدين سے بات کريں گے اور اساتذه سے مشوره

 ۔کيمپس اور پيشہ ورانہ راہنمائی ميں شرکت کر کے درست اور مفيد معلومات ليں 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  

 :ہر محکمے کی خصوصيات) ۲(
ی مطالعہ عام موضوعات ہے۔ اس کورس کا بنيادی مطالعہ عام اس کورس کا بنياد )عام (فتسو۔کا

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

 پيشہ ورانہ ۔ سينمنُ 
يکهتے ہيں اور اس سے انگريزی ميں طالبِعلم درجہ بندی اوربہی کهاتہ جات کا علم س تتجار ٗ◌ محکمہ

 بول چا ل اور کمپيوڻر کے کاروبار ميں معلومات حاصل کرتے ہيں۔
ليبارڻيوں ميں تجربات کے ذريعے،طالبِعلم مشينری،بجلی،فِن تعمير،کمپيوڻرپروگرامنگ  تصنع ٗ◌ محکمہ 

 .اور بہت چيزوں کے بارے ميں سيکهتے ہيں
کے ذريعے،طالبِعلم،زراعتی انتطاميہ،حياتی ڻيکنالوجی ليبارڻيوں ميں تجربات  تزراع ٗ◌ محکمہ

 (کيميائی/زراعتی سول انجيرينگ)اور بہت چيزوں کے بارے ميں سوچتے ہيں۔
طالبِعلموں کو مچهليوں کی کاشت کے عمل کو سيکهنے کے لئِے انکو يہ سکهاياجاتا  یماہی گير ٗ◌ محکمہ

ہے کہ سمندروں اور درياؤں سے مچهلياں کيسے تخليق پاتی ہيں۔يہاں توجيگی ميں 
 صرف ايک ہی ہے۔باتو ہائی سکول۔

ہوم  ٗ◌ محکمہ
  اکنامکس

کس طرح  اس محکمہ ميں کئی موضوعات ہيں۔جيساکہ کپڑوں کی ڈيزائننگ،زندگی
گذاری جائے،کهانے کی ثقافت،اور بہت سے۔ليبارڻريوں ميں تجرباتکے ذريعے طالبِعلم 

 .يہ مہارت حاصل کرتے ہيں
فال ح و  ٗ◌ محکمہ

 دبہبو
طالبِعلم سماجی بہبود کے نظام کو جاننے کيلئے نرسنگ کی اور سماجی بہبود ميں 

  مہارت حاصل کرتے ہيں۔
سائنس اور  ٗ◌ محکمہ
  رياضی

لم يہاں سے سائنس اورحساب ميں مہارت حاصل کرتے ہيں۔توچيگی ميں صرف طالبِع
 ايک ہائی سکول ہے۔ اوياماہائی سکول۔

جسمانی  ٗ◌ محکمہ
 متعلي

طالبِعلم کهيل کا خاص علم حاصل کرتے ہيں اور ورزشی مشقتيں بہتر بناتے ہيں۔ يہاں 
 توچيگی ميں صرف ايک ہائی سکول ہے

سے زائد  ۱۱۰ڈٹ کی بنيادی جماعت ہے۔طالبِعلم اپنی دلچسپی کے مطابقيہ کري )مخلوط (سوگو ۔ گاکا
 مضامين سے منتخب کرتے ہيں۔

پيشہ ورانہ محکمے ميں ، طلبہ ہر کورس ميں مختلف طريقوں سے اہليت (کواليفيکيشن) کے *
 بارے ميں پڑهيں گے۔

جس سکول گے تو  يںجاننا چاہ يںکے بارے م ياتخصوص یسکول ک یہائ يوٹٓاپ پرائ جب*
 ۔يںکر يکاسکے پمفلٹ چ يںرکهتے ہ یٓاپ دلچسپ يںم
 ۔يںہ یاور پارٹ ڻائم سکول به یٹ مراسالت يوپر پرائ يہاں*



 :مضامین دستیاب ہیں )۳(

 )عام)فوتسوکا(،پیشہ ورانہ) سیمن گاکو(، مربوط )سوگو گاکو                         

 )مربوط )سوگو گاکو )پیشہ ورانہ )سینمن گاکو )عام)فوتسوکا
 طالبِعلم اپنے مضامین اور نصاب کے مطابق جہاں تعلیم

 ۔ رسکتے ہیںجاپانی حاصل کرنا چاہیں اس ہائی سکول کا انتخاب ک

               مثال کے طور پر                                                                                          

                                                                     

 جاپانی

 

 جغرافیہ/تاریخ

 

 شہریت

 

                           ریاضی

 مضامین عام           

 سائنس

 ہوم اکنامکس

 جسمانی تعلیم

 

 ّ  آرٹ

 صنعتی

 غیر ملکی زبانیں

 

 

 ہوم اکنامکس

 

 فالح و بہبود

 

 معلومات

 

 جسمانی تعلیم

 جاپانی

 

 جغرافیہ/تاریخ

 

 عام مضامین             شہریت

 )اہم مضامین(                       
   ریاضی

 

 سائنس 

 جسمانی تعلیم

 آرٹ 

 غیر ملکی زبانیں 

 معلومات

 

 مضامین خصوصی                 
 تجارت

 عملی انگریزی

 زراعت 

 ماہی گیری

 

 ہوم اکنامکس

 عملی حیاتیات وغیرہ

 ریاضی اور سائنس

 

 غیر ملکی زبانیں

 

 موضوع مطالعہ

  جاپانی عام
 جدید سماجی مطالعہ

 ۱ریاضی

 جسمانی تعلیم

 انگریزی وغیرہ

 

 ر انسانصنعتی معاشرے او
        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

 وغیرہ * ادب،تاریخ،فلسفہ

ثقافت سے تجاوز کو سمجھنا 

  وغیرہ۔

  *ماحولیاتی طرِز زندگی

یشن اور ٹیکنالوجی ، ہوم ف

  نرسنگ اور فالح

   

 انتخابی مضامین 
  *معلوماتی ثقافت

  میوزک ، پروگرامنگ
 

 وغیرہ

 

 

 ۔ طلبہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں،جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ 
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  ٹیوشن فیس(3) 
 :ہائی سکول کی داخلہ فیس) ۱(

 پبلک )کورتسو/کن۔رتسو( اور پرائیوٹ)شی۔رتسو( سکول کے درمیان وسیع فرق ہے۔

 

 )پرائیوٹ )شی۔رتسو )پبلک )کورتسو/کن۔رتسو              

  فل ٹائم کورس

 )کریڈیٹ(

  پارٹ ٹائم

 )کریڈیٹ(

مراسالتی 

 ))کریڈیٹ

 فل ٹائم

 امتحان گاہ کی

 سفی

 ین 20,000سے 12,000  کوئی نہیں ین950 ین2200
 

 200,000سے 100,000 ین500 ین2100 ین5650 داخلہ فیس

 ین

یونیفارم،ِجم 

 ،کپڑے،وغیرہ

سے 20,000

 ین 40,000

 150,000سے 70,000  کوئی نہیں ین15,000

 ین

 سہولِت اضافی

 کی فیس

 ین100,000 کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں

 

 …ین300,000  ین500 ..ین18,000 …ین50,000  کُل رقم

مختلف پرایؤٹ ہائی سکولوں کی مختلف فیس ہیں۔ مزید تفصیالت کیلئے اور جدید معلومات 

 کیلئے براِہ مہربانی سکول کی معلومات چیک کریں۔

  یونیفارم خاص طور پر سکولوں پر منحصر ہیں۔ یہاں پر مالی اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔

براہ  یلیئےمعلومات ک یداور جد یالتتفص ید۔ مزیںہ یسف یسکولوں ک یہائ وٹیپٓرئ مختلف

 ۔یںکر ل یکسے چ یاطسکول پملفٹ کو احت یمہربان

  آپ اپنے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یونیفارم کہاں سے لے سکتے ہیں۔*

 :ساالنہ فیس   (2 ) 

 پرایؤٹ ہائی سکول    پبلک ہائی سکول          

پارٹ ٹائم   فل ٹائم ٹیوشن فیس

 ))کریڈٹ

مراسالتی 

 ))کریڈٹ

 فل ٹائم

ین ۔ پبلک سکول میں ٹویشن فیس فری  ۰ ٹیوشن فیس

 .ہے
   ین033,333*…1  

 پر منحصر ہے۔ یپارٹمنٹڈ سکولyen 7,000~10,000  مواد

 ..ین  250,000  ین  3,000  ..ین  30,000  ..ین  130,000  2دیگر *

 کوئی نہیں کوئی نہیں سکول پر منحصر کوئی نہیں ناسکول کا کھا

 ..ین 600,000 ین 3,000 ..ین 30,000 ..ین 45,000 لگ بھگ رقم

*ساالنہ گریڈفیس،پی ٹی اے کی رکنیت کی واجبات،طالبِعلم کونسل فیس فیس کی نوعیت 1 

 درجے سے طالبعلم سکول ٹرپ ۰۱ یںم  کچھ سکولوں۔ مختلف سکولوں کیلئے مختلف ہے

 ۔یںجمع کرتے ہ یسےپ یلیئےک

سے جب طالبِعلم نجی ہائی سکول سے ٹیوشن فیس کیلئے جاتا ہے۔طالبِعلموں کو ماہانہ  2010*2

ین( ایک سال میں فراہم کی جاتی ہیں۔کیونکہ وہ ہائی سکول کے  18,800ین ) ُکل  9,900

بنیاد پر ،طالبِعلم اس اندراج کی حمایتی فنڈ نظام کی وجہ سے یہاں تک کہ،والدین کی آمدنی کی 

 سے زیادہ اس سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔
 



 :ديگر اخراجات(3)  
 کلب کی سرگرمی *

طالبِعلم کلب کی سرگرميوں ميں شامل ہوسکتے ہيں جسکے ليے انهيں يونيفارم ، کهيل کی فيس 
 بذاِت خود ادا کرنا ہوگی۔

 
 سکول کے دورے کی فيس*

عام طور پر تمام پبلک اور پرائيوٹ ہائی سکولوں ميں جہاں طالبِعلم دوسرے اور تيسرے گريڈ ميں 
 ين ہے۔ ۰۰۰،۱۵۰سے  ۰۰۰،۱۰۰ا ہے سکول ڻرپ ميں شامل ہوتا ہے اور اسکی الگت تقريباً ہوت

 
 

 :اگر سکول کے اخراجات اور ادائيگی ميں مالی مشکالت پيش ہيں تو(4)  
 وظيفہ*

طالبِعلموں کيلئے ہائی سکول ميں قرضے کا نظام ہے۔ وه جو تعليم حاصل کرنے کی خواہش رکهتے 
حاصل کرنے ميں مالی مسئلہ درپيش ہو۔جب طالبِعلم وظيفے کيلئے آتا ہے تو ہی مگر انکو تعليم 

يہاں کئی اقسام کے وظيفے ہيں،حکومتی سطح پر اور ذاتی سطح پر۔ عالوه ازيں وظيفہ حاصل 
کرنے کی جانچ پڑتال کا عمل طالبِعلم کے تعليمی قابليت ، کارکردگی اور اسکے گهر والوں کی 

ے۔وظيفے کے اطالق کيلئے طالبِعلم کو کچه کاغد ات تيار کرنے پڑتے ذريعہء آمدنی پر ہوتا ہ
ہيں۔جو طالبِعلم وظيفہ حاصل کرنے ميں دلچُسپی رکهتے ہيں،انکو جونيئر يا ہائی سکول کے اساتذه 

 سے مشوره لينا چاہيئے۔
 

 :۔داخلے کا امتحان4.
نيو گاکُو۔شاسن ’ ڑڻا ہے۔اسے ہائی سکول داخل ہونے کيلئے طالبِعلموں کو داخلے کا امتحان دينا پ

 کہتے ہيں۔اس امتحان کو لينے کيلئے ايک اصول ہوتا ہے۔‘ نيوشی’يا ‘ باتسو
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 :داخلہء امتحان کی اقسام ) ۱(

 طرح کے داخلہ امتحان ہوتے ہیں۔ ۲پبلک اور پرائیوٹ ہائی سکول دونوں کیلئے 

 

 امتحان اہل 

سن  اپن ( عام انتخاب

  )بتسو

 

 یرجونئ یوہ طابعلم جو جاپان

کر  یجویٹسکول سے گر

۔ اور وہ متوقع وہ یںچکے ہ

 یمیسکول سے تعل یملک یرغ

 ۔ںیسال مکمل کر چکےہ ۹

عام طور پر تحریری امتحان کی بنیاد 

)گاکوریوکو۔کینسا(پر اور مضمون ۵

طالِب علم کی معلومات کی شیٹ 

)چھو۔شا( ، جو جونیر ہائی سکول سے 

فراہم کی جاتی ہے۔ کچھ سکول انٹرویو 

 لیتے ہیں۔

 یرجونئ یوہ طابعلم جو جاپان سن بتسو توکو سےوکو

کر  یجویٹسکول سے گر

متوقع وہ ۔ اور وہ یںچکے ہ

 یمیسکول سے تعل یملک یرغ

 ہائی۔یںسال مکمل کرچکےہ ۹

مکمل کر  یاتضور یسکول ک

 ۔یںسک

انٹر ویو کی بنیاد پر )منستسو( ۔طالبِعلم 

 آپکےکی معلومات کی شیٹ )چھو۔شا( ، 

اور ایک چھوٹا سا  یادبن یمقصد ک

 )مضمون ) ساکوبان۔شوروبن

خاص امتحان 

ان طالبِعلموں 

کیلئے جو ملک 

واپس آ ئے ہیں 

اور جو بیرون 

ملک سے آئے 

 ہوئے ہیں

اا : خاص سیلیکشن امتحا 

 ن

 ۳جاپان میں آمد کے 

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 

سا( ہیں۔)گاکوریوکو۔کین

اور ایک مضمون 

 لکھواتے ہیں۔

  خا ص :۲ 

  امتحا ن

 ۳جاپان میں آمد کے 

سال کے اندر اند ر ہونا 

 الزمی ہے

تحریری امتحان لیتے 

ہیں۔)گاکوریوکو۔کینسا( 

اور طالِب علم کی 

معلومات کی شیٹ 

)چھو۔شا( مضمون 

)ساکوبان( 

انٹرویو) )منستسو(۔ 

 ۳تحریری امتحان کیلئے 

 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
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 :پبلک اور پرائیوٹ ہائی سکول کے داخلہء امتحان میں فرق

 
طالبعلم صرف ایک پبلک ہائی سکول کیلئے درخواست دے سکتے ہیں۔)تمام  پبلک ہائی سکول

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۔

 

جتنے بھی ہائی سکولوں کی ضرورت ہو۔ )سکولوں اور مختلف امتحان کے  ایؤٹ ہائی سکولپر

 )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۔

یگن(:طالبعلموں کو سکولوں میں داخل ہونے کی ایک سے زائدقبولیت)ہ

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 

ے۔ یہ عام طور پر ایک خصوصی قبولیت ہے۔ )جب سکالرشپ کے امتحان کیلئے موقع مل سکتا ہ

طالبعلم پاس ہو جاتے ہیں،وہ ٹیوشن فیس کی ادایئگی سے مثتسٰنی ہوسکتے ہیں یا وہ جزوی طور پر 

 کم کیا جاسکتا ہے۔

  : داخلہ امتحان تک کا شیڈول (2)
 کیلنڈر              

اور ہائی سکول کے انتخاب وے انٹرویو )طالبِعلم،والدین اور استاد(،مشاورت،3  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

 کی درخواستپرائیوٹ ہائی سکول میں عام انتخاب                                    

  پرائیوٹ ہائی سکول میں ریفرل انتخاب کا داخلہء امتحان جنوری

 پرائیوٹ ہائی سکول میں ریفرل انتخاب کا نتیجہ نوٹیفیکیشن 

 

  پرائیوٹ ہائی سکول میں عام انتخاب کا داخلہء امتحان

پرائیوٹ ہائی سکول میں عام انتخا ب کا نتیجہ نوٹیفیکیشن)سکولوں پر منحصر 

 )دوسری درخواست دی جاسکتی ہے ہے،جہاں

 3pm 29~30جنوری(درخواست  یتوکو سےوکو ک یںسکول م یہائ پبلک

 )تک

 6)سے  5)فروری)توکو سےوکو (داخلہ امتحان پبلک ہائی سکول فروری

 12) سکول کا نتیجہ نوٹیفیکیشن ) فروری یہائ پبلک

ی ک 19سے 18پبلک ہائی سکول میں عام انتخاب کی درخواست ) فروری 

 )دوپہر تک

سے  23پلیکس ہائی سکول میں خصوصی سیلیکشن کی درخواست ) فروری 

 )کی دوپہر تک 24

 



 6)سے  5)فروری)توکو سےوکو (داخلہ امتحان پبلک ہائی سکول فروری

 12) سکول کا نتیجہ نوٹیفیکیشن ) فروری یہائ پبلک

کی  19سے 18پبلک ہائی سکول میں عام انتخاب کی درخواست ) فروری 

 )دوپہر تک

سے  23پلیکس ہائی سکول میں خصوصی سیلیکشن کی درخواست ) فروری 

 )کی دوپہر تک 24

     مارچ
   

 

پبلک فل ٹائم عام انتخاب اور پلیکس ہائی سکول میں انتخاب کا داخلہ امتحان   

 )  5)مارچ

پبلک ہائی سکول میں عام انتخاب پر دیے گئے داخلہء امتحان اور پلیکس ہائی 

  11)سکول میں خصوصی سیلیکشن کا نتیجہ نوٹیفیکیشن ّ مارچ 

 )کی دوپہر تک 13سے  11پبلک پارٹ ٹائم ہائی سکول کی درخواست )مارچ 

 

پبلک پارٹ ٹائم ہائی سکول کا                              

 17) داخلہء امتحان )مارچ

پبلک پارٹ ٹائم ہائی سکول کا نتیجہ                           

 20)نوٹیفیکیشن )مارچ 
 

 

 

  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۔
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