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प��क इिलमे�री र जुिनयर हाइ �ू�मा भना� 
*केही URL का िल�ह� केबल जापानी भाषामा मात्र उपल� छ। 

 

जापानमा अिनवाय� िश�ा 

�ू�का मु� प्रकारह� 

िवदेशी नाग�रकह� जापानी नाग�रकह�ले ज�ै िश�ा प्रा� गन� हकदार भएको �नाले जापानीज प��क इिलमे�री र 
जुिनयर हाइ �ू�ले उहाँह�लाई भना� गन� चाहेमा उहाँह�लाई �ीकार गद�छन्। 
बालबािलका उहाँह�को छैठौ ंज�िदनपिछ अिप्रलमा इिलमे�री �ूल (shogakko) मा भना� भएर �हाँ छ वष�स� पढ्न 
स�ु�न्छ। इिलमे�री �ूलबाट गे्रजुएट गरेपिछ, िव�ाथ�ह� थप तीन वष�स�को पढाइका लािग जुिनयर हाइ �ूल 
(chugakko) मा भना� �न स�ु�न्छ। 
 
यो चाट�ले जापानको अिनवाय� िश�ालाई हाल टोिकयोमा बसोबास गद� आएका धेरै नाग�रकह� भएका देशह�सँग तुलना 
गद�छ। 
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* स्रोत: िव� व�रप�रका िश�ा, सं�ृित, खेलकूद, िव�ान तथा प्रिविध म�ालय (MEXT) का िव�ालय प्रणालीह� (कृपया 

साइट जापानी भाषामा मात्र �न्छ भ�े कुरा नोट गनु�होस्।) 
* रि�न �ेत्रह�ले अिनवाय� िश�ालाई स�ेत गछ� । 

 
टोिकयोसँग बालबािलकाका लािग िवशेष आव�कताह� सिहतका �ूलह� छन्। 
थप जानकारीका लािग, कृपया टोिकयो महानगरपािलका िश�ा बोड� (िवशेष िश�ा आव�कताह�का लािग टोिकयो 
महानगरपािलका िव�ालयह�) िभिजट गनु�होस्। 
प��क �ूलको अित�र�, अ�रा�ि�� य �ूल, िनजी �ूल र अ� प्रकारका �ूलह� पिन छन्। 

  

देशको नाम जापान
दि�ण 
को�रया िभयतनाम िफलीिप� नेपाल

िव�ालय वष�को 
सु�वात अिप्रल माच� से�े�र जुन अिप्रल

उमेर:5

19

～

जुिनयर 
सेके�री 

�ूल
(3~4 वष�)

इिलमे�री 
�ूल

(6 वष�)

िव�िव�ालय, 
िवशेषीकृत 
प्रिश�ण 

कलेज, आिद।

जूिनयर हाइ 
�ूल

(3 वष�)

हाई �ूल, 
आिद।

इिलमे�री 
�ूल

(6 वष�)

चीन

से�े�र

14

15

16

17

18

6
7
8
9
10
11
12
13

प्राइमरी �ूल
(5 वष�)

िन� सेके�री 
�ूल

(3 वष�)

सेके�री �ूल
(2 वष�)

हाइ सेके�री 
�ूल

(2 वष�)

िव�िव�ालय
िव�िव�ालय, 
�ावसाियक 

कलेज

िसिनयर 
सेके�री �ूल

जूिनयर हाइ 
�ूल

(3 वष�)

हाई �ूल,
�ावसाियक 

हाइ �ूल

िव�िव�ालय,
प्रािविधक 

कलेज

प्राइमरी 
�ूल

(6 वष�)

प्राइमरी 
�ूल

(5 वष�)

िन� 
सेके�री 

�ूल
(4 वष�)

िव�िव�ालय,
जुिनयर कलेज

िन� 
सेके�री 

�ूल
(4 वष�)

प्राइमरी 
�ूल

(6 वष�)

हाइ 
सेके�री 

�ूल
(2 वष�)

िव�िव�ालय, 
कलेज, पो�-
मा�िमक 
िश�ा संस्था

मािथ�ो 
सेके�री �ूल

https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/special_needs_school/school_list.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/special_needs_school/school_list.html
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िव�ालय वष� 

िव�ालय वष� अिप्रलमा सु� �न्छ। 

 
 

 

वष�लाई केही िव�ालयमा सेमे�र (दुईवटा टम�) र अ�मा तै्रमािसकह� (तीनवटा टम�) मा िवभािजत ग�रन्छ। 
 

प��क इिलमे�री र जुिनयर हाइ �ूलको �ुसन 

प��क इिलमे�री र जुिनयर हाइ �ूलका �ुसन र पा�पु�कह� िनः शु� छन्। िव�ालय आपूित�ह� ज�ा भु�ान 
गनु�पन� केही कुराह� छन्। 
िव�ीय सम�ाह�ले गदा� तपाईंको ब�ा िव�ालय उप�स्थत �न नसकेमा िव�ालय आपूित� र अ� कुराह�का लािग 
तपाईंको नगरपािलकाले िव�ीय सहायता उपल� गराउन सक्छ। 
थप जानकारीका लािग, कृपया आफ्नो स्थानीय सरकारको िल�का लािग टोिकयो महानगरपािलका िश�ा बोड� (िव�ालय 
खच�का अनुदानह�) वा MEXT (िव�ालय खच�का अनुदानह�) िभिजट गनु�होस् (कृपया दुवै साइट जापानी भाषामा मात्र 
छन् भ�े कुरा नोट गनु�होस्)। 
 

प��क जुिनयर हाइ �ूल नाइट �ूल काय�क्रम 

िविभ� प�र�स्थितह�का कारण इलेमे�री वा जुिनयर हाइ �ूल पूरा गन� नसकेका वा जुिनयर हाइ �ूलमा पया�� िश�ा 
प्रा� नगरेका िव�ाथ�ह�का लािग नाइट �ूल उपल� छ। 
टो�ोमा आठ नाइट �ू� छन्। 
थप जानकारीका लािग, कृपया टोिकयो महानगरपािलका िश�ा बोड� (प��क जुिनयर हाइ �ूलको नाइट �ूल प्रोग्राम) 
िभिजट गनु�होस्। 

  

माच�

तै्रमािसक 
प्रणाली

सेमे�र 
प्रणाली

अिप्रल मे

वस� ऋतुको 
िबदा

वस� ऋतुको 
िबदा

पिहलो सेमे�र

जुन जुलाई

गम�यामको 
िबदा

गम�यामको 
िबदा

अग�

प्रथम तै्रमािसक

अिप्रल

तै्रमािसक 
प्रणाली

सेमे�र 
प्रणाली

जाडो 
िबदा

दोस्रो सेमे�र
वस� ऋतुको 

िबदा
पिहलो सेमे�र दोस्रो सेमे�र

फेब्रुअरी माच�

दोस्रो तै्रमािसक
जाडो 
िबदा

तेस्रो तै्रमािसक
वस� ऋतुको 

िबदा

से�े�र अ�ोबर नोभे�र िडसे�र जनवरी

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/tuition/tuition/board_of_education.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/tuition/tuition/board_of_education.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/eveningschool.html
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हाइ �ूल प्रवेश परी�ाह� 

हाइ �ूलमा भना� �न खोिजरहेका िवदेशी नाग�रकह�का लािग टोिकयोमा बसोबास गन� िवदेशी िव�ाथ�ह�को टोिकयो 
महानगरपािलका हाइ �ूलको प्रवेश परी�ा र अ� िवशेष �वस्थाह� उपल� छन्। 
थप जानकारीको लािग, कृपया टोिकयो महानगरपािलका िश�ा बोड� (िवदेशी िव�ाथ�ह�का लािग हाइ �ूलको प्रवेश 
परी�ा) िभिजट गनु�होस्। 
 

िवदेशी नाग�रकका लािग भना� प्रिक्रया 

इिलमे�री वा जुिनयर हाइ �ूलमा भना� 

तपाईं आफ्नो ब�ालाई स्थानीय िव�ालयमा भना� गन� खोिजरहनुभएको िवदेशी नाग�रक ब�ाको आमाबुवा वा अिभभावक 
�नु�न्छ भने, कृपया आफ्नो नगरपािलका काया�लयमा यो प्रिक्रया अिघ बढाउनुहोस्। ितनीह� कुनै पिन समयमा गन� 
सिकन्छ। 
तल टोिकयोका वडा काय�लय, िसटी हल, टाउन हल र गाउँका काय�लयह�को स�क�  सूचीको साथमा अङ्गे्रजी र साधारण 
जापानी भाषामा साइट िदइएको छ। 
नगरपािलका काया�लयह�को स�क�  सूची 
 

आमाबुवा/अिभभावकह�का लािग िल�ह� 

िश�ा परामश� 

●टोिकयो महानगरपािलका िश�ा परामश� के� 
)1(  बदमाशीका लािग िश�ा र हटलाइनबारे सामा� परामश� 

फोन: 0120-53-8288 (24/7 िनः शु� उपल� �न्छ) 

* परामश� जापानी भाषामा �ने छ। 

( )2  अन-साइट परामश� 

काय� िदन (सोमवार दे�ख शुक्रवारस�): िबहान 9:00 बजेदे�ख साँझ 6:00 बजेस� 
हरेक मिहनाको तेस्रो शिनवार, िबहान 9:00 बजेदे�ख साँझ 5:00 बजेस� (अग� मिहनाको चौथो शिनवार)। 

कृपया अपोइ�मे� िनधा�रण गन� 0120-53-8288 मा फोन गनु�होस्। 
* इिलमे�री र जुिनयर हाइ �ूलका िवदेशी िव�ाथ�ह�का लािग िव�ालय माग�दश�न र परामश�का लािग हरेक शुक्रवार 

िदउँसो 1:00 बजेदे�ख साँझ 5:00 बजेस� दोभाषे उपल� �नु�न्छ। दता� गन� डे� िदउँसो 4:00 बजे ब� �न्छ। 
* िन� भाषाह�का लािग दोभाषे उपल� गराइन्छ: िचिनयाँ, अङ्गे्रजी र को�रयाली 

 

जीवनयापनमा सहायता 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/index.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/index.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/contact_list_for_foreign_people.html
https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/
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● टोिकयोको जीवन: तपाईंको माग�दश�न (नाग�रक तथा सां�ृितक मािमला �ूरो, टोिकयो महानगरपािलका सरकार ) 
यो गाइडबुक हालै टोिकयोमा सरेका िवदेशी नाग�रकह�का लािग हो। 
गाइडबुक िन� भाषाह�मा उपल� छ: िचिनयाँ, अङ्गे्रजी, जापानी र को�रयाली 

● िवदेशी नाग�रकह�का लािग िनयिमत जीवनको समथ�न पोट�ल (आप्रवासन सेवा िनकाय) 
यो पोट�ल जापनमा बसोबास गन� िवदेशी नाग�रकह�लाई आव�क जानकारी उपल� गराउन िडजाइन ग�रएको हो।  
* यो पोट�ल िन�िल�खत भाषाह�मा उपल� छन्: बम�ली, िचिनयाँ, अङ्गे्रजी, िफिलिपनो, इ�ोनेिसयन, जापानी, खमेर, 

को�रयन, म�ोिलयन, नेपाली, सादा जापानी, पोचु�गाली, �ेनी, थाई र िभयतनामी 
 

िश�ा बोड� कम�चारी सद�ह�का लािग िल�ह� 

िवदेशी नाग�रकको भना� 

● िव�ालय सु� गन� गाइडबुक (MEXT) 
स्थानीय िव�ालयह�मा भना� गन�मा सहायता गन� यो गाइडबुक थुपै्र भाषाह� (िचिनयाँ, अङ्गे्रजी, िफिलिपनो, को�रयाली, 
पोचु�गाली, �ेनी, िभयतनामी) मा उपल� छ। 

● िवदेशी नाग�रकह�लाई �ीकार गन� गाइडबुक (MEXT) (जापानी भाषामा मात्र) 
यो गाइडबुकले स्थानीय िव�ालयह�मा िवदेशी नाग�रकह�को सरल भना�मा सहायता प्रदान गद�छ। 

● CASTA-NET (MEXT) (जापानी भाषामा मात्र) 
यो जानकारी खोज साइट वैदेिशक पृ�भूिमह� भएका िव�ाथ�ह�लाई सहायता गन� सामाग्री र उपकरणह�का लािग हो। 

 

जापानी पाठका प�रपूरक सामाग्रीह� 

● जापानी भाषा पढाउनका लािग हातेपु��का (टोिकयो महानगरपािलका िश�ा बोड�) (जापानी भाषामा मात्र) 
यो प�रपूरक जापानी पा�पु�क जापानी भाषामा आव�क पन� पाठह� िवदेशी िव�ाथ�ह�का लािग हो। 

● जापानी भाषा पढाउनका लािग पा�पु�क “Tanoshi Gakko” (टोिकयो महानगरपािलका िश�ा बोड�) 
यो पा�पु�कले िश�कह�लाई िवदेशी िव�ाथ�ह�लाई जापानी भाषा पढ्नमा म�त गन� र उहाँह�लाई जापानी 
िव�ालय जीवनको बानी बसाल्न सहायता गन� सक्छ। 
यो पा�पु�क िन� भाषामा उपल� छ: अरिबक, बे�ाली, बम�ली, िचिनयाँ, अङ्गे्रजी, िफिलिपनो, फे्र�, िह�ी, 
इ�ोनेिसयन, को�रयन, लाओ, म�ोिलयन, नेपाली, पिस�यन, पचु�गाली, रोमािनयन, रिसयन, िस�ाला, �ेनी, थाई, टिक� श र 
िभयतनामी 

 

सोधपूछ 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000945.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/handbook.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/tanoshi_gakko.html
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प��क इिलमे�री र जुिनयर हाइ �ूल तथा अ� अिनवाय� िश�ा �ूलह�बारे सोधपुछह�का लािग: 
अिनवाय� िश�ा ख�  
सामुदाियक िश�ा समथ�न िवभाग 
िश�ा काया�लय 
S8000810(at)section.metro.tokyo.jp 
* आफ्नो इमेल पठाउँदा “at” लाई @ मा प�रवत�न गनु�होस्। 


	जापानमा अनिवार्य शिक्षा
	स्कूल्सका मुख्य प्रकारहरू
	विद्यालय वर्ष
	पब्लिक इलिमेन्टरी र जुनियर हाइ स्कूलको ट्युसन
	पब्लिक जुनियर हाइ स्कूल नाइट स्कूल कार्यक्रम
	हाइ स्कूल प्रवेश परीक्षाहरू

	विदेशी नागरिकका लागि भर्ना प्रक्रिया
	इलिमेन्टरी वा जुनियर हाइ स्कूलमा भर्ना

	आमाबुवा/अभिभावकहरूका लागि लिङ्कहरू
	शिक्षा परामर्श
	जीवनयापनमा सहायता

	शिक्षा बोर्ड कर्मचारी सदस्यहरूका लागि लिङ्कहरू
	विदेशी नागरिकको भर्ना
	जापानी पाठका परिपूरक सामाग्रीहरू


