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Ⅰ सिन्जकुु-कु विद्यालयिा (र विस्कूलिा) भर्ाा हुरे् बालबासलकाका असभभािकहरूलाई  

 

सिक्षाध्यक्ष, सिन्जकुु-कु सिक्षा िसिति 

 

 सिन्जकुु-कु सिक्षा िसिति यहााँहरूका िोरािोरीहरू विद्यालयिा भर्ाा हुरे्िा हाददाक स्िागि गदाि। 

 

 सिन्जकुु-कु(िडा) सभि १४ विस्कूल (िचंासल अिस्थाको िाि), २९ िाथसिक विद्यालय, १० तर्म्र् 

िाध्यसिक विद्यालय र १ वििेष विद्यालय िर्।् विस्कूलिा ३ देखि ५ िषाका बालबासलकाहरू भर्ाा भई 

िेलिा िाथसिकिा ददइएको सिक्षा िंचालर् गररएको ि। िाथसिक विद्यालयिा ६ देखि ११ िषाका र 

तर्म्र् िाध्यसिक विद्यालयिा १२ देखि १४ िषािम्िका विद्याथीहरू अध्ययर्रि िर्।् यी िा.वि. िह 

र तर्.िा.वि. िह गरी ९ िषालाई अतर्िाया सिक्षा भतर्न्ि। अतर्िाया सिक्षाको अध्ययर् िूल्क तर्िःिूल्क 

ि िर स्कूल लन्च, िैक्षक्षक िािग्री आददिा पैिा लाग्ि। विद्यालयहरूिा पढाइरे् विषयहरू सिक्षा 

िन्िालयको विस्कूल सिक्षण तर्देसिका र विद्यालय अध्यापर् तर्देसिकािा िोककएको ि। र्यााँ विस्कूल 

सिक्षण तर्देसिका २०१८ िैक्षक्षक ििबाट र र्यााँ विद्यालय अध्यापर् तर्देसिकाको हकिा िा.वि.को लाधग 

२०२० िैक्षक्षक ििबाट र तर्.िा.वि.को लाधग २०२१ िैक्षक्षक ििबाट पूणाििः कायाान्ियर् गरररे्ि। र्यााँ 

विद्यालय अध्यापर् तर्देसिकािा विद्याथीहरूले भविश्य तर्िााण गर्ा ितरे् िजतिलाई ििाजिाँग सिलेर 

विकसिि गरे्, विद्याथीहरूको बुझाइको गणुस्िर िदृ्धध गराई उिको गणु र क्षििा हुकााउरे् ‘िकक्रय, 

अन्िरकक्रयात्िक र गहर् सिक्षा’लाई पूरा गराउरे् आदद देािाइयो। 

  अतर्िाया सिक्षाको अध्ययर्िा ियोग गरररे् पाठ्यपुस्िक िरकारबाट तर्िःिूल्क उपलब्ध ि। 

  सिन्जकुु-कु सिक्षा िसितिले भविष्यको कणाधार विद्याथीहरूको िपर्ा र आिा हुकााउरे् ‘सिन्जकुु-कु 

सिक्षा सभजर्’ िजुािा गरी हरेक विद्यालयको वििेषिा बिोजजि विविध िकै्षक्षक कक्रयाकलाप गरे् पहल 

गरररहेको ि। 

  विस्कूलिा विसभन्र् िेल, कक्रयाकलाप र कायाक्रििार्ा ि िम्पन्र् िर् र बसलयो िर्को विकाि गराएको 
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ि। तििेकी िाथसिक विद्यालयिाँग आदार्-िदार् र िहकाया पतर् गिा। 

  िाथसिक विद्यालयिा अगें्रजी भाषाको विदेिी िहायक सिक्षक (ए.एल.टी.) तर्यजुति गरी कक्षा १ देखि 

विदेिी भाषा र विदेिी िसं्कृतििाँग स्पिा गरे् गरी विदेिी भाषा सिक्षािा जोड दददैंि। 

तर्म्र्िाध्यसिक विद्यालयिा कक्षा िकेपतिको िियिा िेलिुद र िांस्कृतिक अतिररति कक्रयाकलाप 

गरेको ि। 

त्यिका िाथिाथै विद्यालय िचूर्ा िजंाल िणाली र जार्कारी िचंार िविधध (आइ.सि.दट.), ट्याब्लेट 

उपयोग गरी अझ बढी िभािकारी पठर्पाठर् गरे् गरेको ि। यिरी विद्याथीहरूको बुझाइ र पढ्रे् इच्िा 

िदृ्धध गराउर्को लाधग ियाि गरररहेको ि। 

  वििेष विद्यालयिा अपङ्गिाको बढी गम्भीर अिस्थाका विद्याथीहरूको लाधग वििेषकृि सिक्षा िदार् 

गदै आएको ि। िािान्य कक्षािा लगभग पढ्र् ितरे् िर जजद्दीपर् बढी हुरे्, चञ्चले, पढ्रे् लेख्न ेबोल्रे् 

दहिाब गरे् अर्ुिार् गरे् जस्िा क्षििािध्ये कुर्ै तर्जश्चि क्षििािा कठीर् हरे् जस्िा वििेष तर्देिर्को 

आिश्यकिा परे् विद्याथीहरूको लाधग िम्पूणा सिन्जकुु-कु विद्यालयिा वििेष कक्ष राखिएको ि। यि 

अतिररति िकै्षक्षक िि २०१९ िम्ििा िम्पूणा सिन्जकुु-कु तर्.िा.वि. िा पतर् वििेष कक्ष राखिरे्ि। 

जापार्ी भाषा र्बुझ्रे् विद्याथीलाई जापार्ी भाषाको िहायिा पढाइ पतर् गररएको ि। यो व्यिस्था  

अन्िगाि सिन्जकुु-कु िा.वि. र तर्.िा.वि. िा स्थार्ान्िरण भएर आएका जापार्ी भाषा र्बुझ्रे् विद्याथीलाई 

आफ्र्ो िाि ृ भाषािा जापार्ी भाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

सिकाउाँि। जापार्ी भाषाको अध्ययर्िा कदठर्ाइ भएिा कक्षा सिक्षकिाँग िल्लाह सलई जापार्ी भाषाको 

िहायिा सलर्ुहुर् आग्रह गररन्ि। 

  यहााँका िोरािोरीले आिा बोकेर विद्यालय िा विस्कूलको जीिर् िरुुआि गर्ुाहुरे्ि भन्रे् आिा गरेका 

िौं। असभभािक िहार्ुभािले क्रिििः ठूलो हुाँदै जारे् बच्चाहरूलाई हौिला ददर्ुहुर् अर्रुोध गदािौं। 
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Ⅱ विस्कूलको पररचय 

 

विस्कूल भरे्को बालबासलकाहरू पदहलो पटक अर्ुभि गरे् विद्यालय सिक्षाको स्थल हो। सिन्जुकु-कु विस्कूलिािः- 

 विसभन्र् िेल, कक्रयाकलाप र कायाक्रिद्िारा हृष्टपुष्ट िर् र बसलयो िर्को विकाि गिा। 

 धेरै िर् परे् सिक्षक र थिु ैिाथीहरू, असभभािक र तििेकीहरू जस्िा विभन्र् िातर्िहरूिाँगको िंगिले र्ैतिकिाको 

िुर्ा पलाउरे् र िार्ििायुति न्यार्ो िम्पका  सितरे् गिा। 

 आरू् िररपररका िकृतििा विसभन्र् अर्ुभि गदै िम्पन्र् भािर्ा र विचार िजतिको जग बिाल्रे्ि। र िणको िहत्त्ि 

थाहा पाई बााँच्रे् िजतिको विकाि गराउाँि। 

 स्थार्ीय ििुदायको लाधग बच्चा हुकााउरे् केन्रको रूपिा विस्कूलपूिाका बच्चाहरू भएका असभभािकको बच्चा हुकााउरे् 

िम्बन्धी पराििा गरे् र िेल्रे् ठाउाँ  उपलब्ध गराई विस्कूललाई स्थार्ीय ििुदायको लाधग िुल्ला गरेको ि। 

 

１ विस्कूलिा दैतर्क जीिर् 

आगिर् 
 दढलो र्गरी विस्कूलिा आउरे्। 
 सिक्षक र िाथीहरूिाँग “ओहायो गोजाइिाि” भरे्र असभिादर् गरे्। 
 आफ्र्ो िािार् तर्धााररि ठाउाँिा राख्ने। 

विहार्को 

कक्रयाकलाप 

 आरू्लाई िर् परे् िेल िेल्रे् र िाथीहरूिाँग िेल्रे् 

➢ विद्याथीको िर् िर्को विकािलाई िोची कक्षा सिक्षकले िेलद्िारा योजर्ाबद्ध रूपिा हुकााउाँि। 
➢ आफ्र्ो उिेरका िा अन्य उिेरिगाका बच्चाहरूिाँग सिलेर िेल्र्ाले जजज्ञािा िा िरोकार विस्िाररि हुन्ि र िािाजजकिा 

हुकका न्ि। 
 िेलकुदको िेल बालुिाको िेल धचि कोरे् िाटोिा तर्िााण ठूलो ब्लोकको िेल िासल बाकि तर्िााण  

 

र्तकली गरेर िेल्रे्  र्ाटक गरी िेल्रे् बाजा बजाएर िेल्रे् िालको िेल पालेको जीिजन्िुको िेिा आदद 

 ियोग गरेको िािार् थन्तयाउरे् 

➢ िािार् थन्तयाउर्ु पतर् दैतर्क जीिर्िा िहत्त्िपूणा अर्ुभि हो। पतिको िेलको आिा गरी िेल्रे् िािार् र िेल्रे् 
ठाउाँ  िार् गररन्ि। 

लन्च 

 लन्चको ियारी गरे् (हाि धुरे्, कुल्ला गरे्)। 
 बेन्िो लन्च बाकि िारे्। 
➢ ५ िषीय विद्याथीले टेबल पुछ्रे्, धचया ल्याउरे् आदद पालोपालो काि पतर् गिा। 

 िार्ा िाएपति, थन्तयाएर िान्ििाँग कुरे्। 

ददउाँिोको 
कक्रयाकलाप 

 िाथीहरूिाँग रे्रर िेल्रे्। 
➢ त्रबहार् िेलेको िेल रे्रर िेल्रे्, िम्पूणा कक्षािा अर्ुभि गरे् िा िेल िेल्रे् गररन्ि। 

िस्थार् 

 िस्थार्को ियारी गरे्। 
 सिक्षकको कुरा िुन्रे् र आफ्र्ो विचार बिाउरे् गरेर भोसल रे्रर विस्कूल आउरे् आिा गरे्। 
 ‘िायोर्ारा’ भन्रे् असभिादर् गरी विस्कूलबाट िस्थार् गरे्। 
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２ पोिाक र िािार् 

 युतर्र्ोिा र टोपी िोककएकोिा िो लाउर्ुहोि।् 

 र्ाि ट्याग िातििा लगाउर्हुोि।् 

 भिर्सभि सभिी जुत्ता लाउरे्। 

 िेल्दा िैसलर् िति। त्यिलेै अतिररति िाटा र पैंट ियार गर्ुाहोि।् 

 आ-आफ्र्ो बेन्िो लन्च बाकि, कप र िौसलया ियोग गररन्ि। त्यिबाहेक आिश्यक िािार् िपाईंको विस्कूलले 

बिाएको िािार् ियार गर्ुाहोि।् 

 िबै िािार्िा आफ्र्ो र्ाि लेख्नुहोि।् 

 विस्कूलिा आपत्तकालीर् अिस्थाको लाधग विपवत्त हुड ियोग गररन्ि। विस्कूलले िोकेको पदाथािा बरे्को र आकारको 

ियार गर्ुाहोि।् 

  

３ त्रििेस्टरबिोजजिको स्कूल िंचालर् अिधध 

 पदहलो त्रििेस्टर  (अविल ७ – जुलाइ २०) 
 दोस्रो त्रििेस्टर (िेप्टेम्बर १ – डडिेम्बर २५)  

 िेस्रो त्रििेस्टर (जर्िरी ८ – िाचा २३)   

◎ लािो विदा 

 

 

 

４ कक्षा िियिासलका 

 सिन्जुकु-कु विस्कूलको कक्षा िियािासलकाको उदाहरण (विस्कूल अर्ुिार केही र्रक हुन्ि) 

आगिर् र िस्थार्को ििय बार र कक्षा अरु्िार र्रक हुन्ि। 
बार ३ िषीय कक्षा ४ िषीय कक्षा ५ िषीय कक्षा 

िोिबार - विहीबार ８：５０～１３：５０ ８：５０～１４：００ ８：５０～１４：００ 

िुक्रबार ８：５０～１１：５０ ８：５０～１４：００ ８：５０～１４：００ 

गिी विदा (जुलाइ २१ – अगस्ि ३१) 

जाडो विदा (डडिेम्बर २६ – जर्िरी ७) 

春季
しゅんき

休 業
きゅうぎょう

日
び

 （  ３月
がつ

２４日
にち

～４月
がつ

 ６日
にち

） 
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 भरिर भर्ाा हुाँदाको िियिासलका विस्कूलिा बार्ी र्हुन्जेलिम्ि पररितिाि हुन्ि। 

 कायाक्रि अर्िुार ििय पररििार् हुर् िति। 

５ विस्कूलको कायाक्रि 

िम्पन्र् विस्कूल जीिर्को लाधग तर्म्र्ार्ुिार कायाक्रिको योजर्ा गररन्ि। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प
हि
ल
ो हि

म
ेस्ट
र 

 त्रििेस्टर आरम्भ ििारोह (त्रििेस्टरको िुरुिा गरररे् 
विधध) 

 भर्ाा ििारोह (र्िागन्िकुलाई स्िागि गरे् विधध) 
 होि सभजजट 
 तर्यसिि स्िास््य जााँच 
 िैक्षक्षक भ्रिण 
 प्लार्ेटररअि अिलोकर् 
 जस्िसिङ्ग पूल 
 व्यजतिगि भेटिािाा (विस्कूलिा विद्याथीको 

अिस्थाको बारेिा कुराकार्ी गरे्) 
 त्रििेस्टरान्ि ििारोह (त्रििेस्टरको अन्त्यिा गररर्े 

विधध) 

द
ोस्र
ो हि

म
ेस्ट
र 

 त्रििेस्टर आरम्भ ििारोह 
 स्पोट्ाि ड े
 िैक्षक्षक भ्रिण (ििरिण्ड िर्र्, धचडडयािार्ा आदद) 
 िांधगतिक कायाक्रि, िांस्कृि कायाक्रि, कला िदिार्ी 

आदद 
 त्रििेस्टरान्ि ििारोह 

त
ेस्र
ो हि

म
ेस्ट
र 

 त्रििेस्टर आरम्भ ििारोह  
 िोची कुट्रे् कायाक्रि 
 विस्कूल र्ाटक िदिार् 
 िैक्षक्षक भ्रिण (चङ्गा उडाउरे् आदद) 
 बाल कायाक्रि 
 त्रििेस्टरान्ि ििारोह 
 ददक्षान्ि ििारोह 

म
ाहि

क
 क
ार्
यक्र
म 

 जन्ि ददिि कायाक्रि 
 िुरक्षा सिक्षा (िुरक्षक्षि रूपिा विस्कूल जीिर् 

त्रबिाउर्को लाधग सिक्षा ददइन्ि) 
 िुरक्षा अभ्याि (आगलागी, भूकम्प, िंकालु व्यजति 

ििेिबाट िुरक्षक्षि रूपिा भाग्रे् िासलि) 
 उचाइ र िजर्को र्ाप 

अ
न्र् 

 जेष्ठ र्ागररकिाँग भेटघाट 
 िा.वि. विद्याथीिाँग आदार्िदार् कायाक्रि 
 कक्षा अिलोकर् (असभभािक विस्कूलिा आएर 

बालबासलकाको अिस्था हेरे्) 
 असभभािक सिदटङ्ग (असभभािक विस्कूलिा आएर 

िधार्ाध्यापकको कुरा र स्कूलबाटको जार्करी िुन्रे्) 
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６ विस्कूलबाट असभभािकलाई 

 विस्कूलिा िुट्टी सलदंा, दढलो आउाँदा, चााँड ैघर जााँदा अधग्रि रूपिा अतर्िाया रूपले जार्कारी ददर्हुोि।् 

 बच्चा िंचो र्भएिा जबरजस्िी विस्कूलिा र्पठाउर्ुहोि।् चााँड ैअस्पिालिा गई डातटरको तर्देिर् अर्ुिार गर्ुाहोि।् 

 विस्कूल आउाँदा र विस्कूलबाट जााँदा अतर्िाया रूपले असभभािकले िाथ ददरे् र िोककएको िियि ैआउर्ुहोि।् 

सिद्धान्िििः विस्कूलिा पैदल आउरे्जारे् गरे् तर्यि ि। 

 बाटोको िुरक्षाको लाधग विस्कूलले आउरे्जारे् बाटो िोकेको ि। असभभािक र बालबासलकाले यािायाि तर्यि पालर्ा 

गर्ुाहोि।् 

 विस्कूलिा िुरक्षा अभ्याि गरेपति असभभाकले आफ्र्ो िोरािोरी सलर् आउर्े अभ्याि पतर् गररन्ि। धेरैजिो 

विस्कूलिा िेप्टेम्बर िदहर्ािा हुन्ि िर कुर्ै विस्कूलिा पदहलो त्रििेस्टरिा पतर् हुर् िति। 

 आपिकालीर् अिस्थािा िम्पका  गर्ुा परे् आिश्यकिा भएको हुर्ाले आफ्र्ो कायाालय, िोबाइल टेसलर्ोर् र्म्बर 

आदद घरबाहेक अन्य िम्पका  र्म्बरको जार्कारी ददर्ुहोि।् बिाइिराइ, र्ोर् र्ं. पररििार् आदद भएिा विस्कूलिा 

जार्कारी ददर्हुोि।् 

 िेिेि िूल्क र हरेक िदहर्ाको कर्ि त्रबत्तीय िंस्थािार्ा ि पठाउर्हुोि।् 

 स्कूल युतर्र्ोिा, टोपी, झोला, सभिी जुत्ता, पाठ्य िािग्री (के्रयोर्, कैं ची, ग्लु)हरू विस्कूलले िोकेको िािार् ियोग 

गरररे् हुर्ाले िकेिम्ि त्यही चीज ियार गर्ुाहोि।् 

 हरेक िदहर्ा पठाउरे् ‘विस्कूल बुलेदटर्’ र अन्य पििार्ा ि िहत्त्िपूणा जार्कारी ददरे् हुर्ाले अतर्िाया रूपले पढ्र्ुहोि।् 

 हरेक त्रििेस्टरिा केदह पटक िुल्ला विस्कूल, कक्षा अिलोकर्, असभभािक िीदटङ्गहरू हुरे् हुर्ाले िहभागी हुर्ुहोि।् 

 व्यजतिगि भेटिािाािा विद्याथी विस्कूलिा किरी सिलेको ि के गिा भन्रे् जार्कारी ददन्ि। 

 ‘केङ्को-र्ो ककरोकु’द्िारा स्िास््य जााँचको पररणािबारे िचूर्ा ददइन्ि। पदढिकेपति िरुुन्ि असभभािकको िाप 

लगाई कर्िाा पठाउर्ुहोि।् 

 विस्कूलिा चोटपटक लागेिा जापार् स्पोट्ाि काउजन्िलको त्रबिा लाग ूहुर् पतर् िति। 

 वप.दट.ए. बारे (वप.दट.ए.को अथािः... पेरन्ट-टीचर-एिोसिएिर्) 

➢ वप.दट.ए. भर्ेको असभभािकहरू र विस्कूलका सिक्षकहरूबाट िंगदठि िंगठर् हो। बालबासलकाको स्िस्थ विकािको 
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लाधग विद्याथीको कक्षा, सिक्षालाई िहयोग र िदस्यहरूको पारस्पररक आदार्िदार् गरे् उद्देस्यले बरे्को िंगठर् 

हो। हरेक िदस्यको िदस्यिा िूल्कले िचंासलि हुन्ि। 

➢ वप.दट.ए. िदस्यहरूिाध्येबाट चतुर्एका बोडा िेम्बरको रे्ितृ्ििा विसभन्र् िसिति गठर् गररएको ि। सिक्षा 

िम्बन्धी कक्रयाकलापको िहयोग र िुरक्षा, तर्धातक, िासं्कृतिक, र िेलकुद कायाक्रिहरू गिा। वप.दट.ए.ले 

आयोजर्ा गरे् कायाक्रि िथा कक्रयाकलापबारे विस्कूलिार्ा ि असभभािकिा िूचर्ा ददइन्ि। िकक्रय रूपिा भाग 

सलई असभभािकहरू बीचको िम्बन्ध बढार्ुहोि।् 

 हरेक विस्कूलले आ-आफ्र्ो िररकाले बालक हुकााउरे् िहयोग कायाक्रि (विस्कूलपूिाका बालबासलकालाई िेल्रे् ठाउाँ  

उपलब्ध, स्कूल िैदार् उपलब्ध, बालबासलका हेररददरे् आदद) गरे् पहल गरेको ि। 

 असभभािक िीदटङ्ग र व्यजतिगि भेटिािाा आददिा दोभािेको आिश्यकिा भएिा विस्कूलिाँ िोध्र्ुहोि।् 

 सिक्षा िसितिले विदेि आददबाट स्थार्न्िरण भएर आएका विद्याथीहरूलाई जापार्ी भाषाको सिक्षा ददएर जापार्ी 

भाषा बुझ्र् र विस्कूलिा सिल्र् िहयोग गरे् ‘जापार्ी भाषाको िहायिा सिक्षा’को व्यिस्था गरेको ि। इच्िुक भएिा 

विस्कूलिाँग िोध्र्ुहोि।् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 लािो िुट्दट सलर्े हो भर् ेअधग्रि रूपिा िुट्दट सलरे् अिधध (स्िदेि जारे् अिधध) विस्कूललाई जार्कारी ददर्ुहोि।् 

 विदेिी र्ागररकिा भएका बालबासलकाका लाधग भर्ााको लाधग वििेष िकक्रया आिश्यक हुन्ि। 

【जापार्ी भाषाको िहायिा सिक्षा】 

िम्पका िः   सिन्जुकु-कु सिक्षा केन्र, अन्िरााजष्िय ििझदारी कक्ष ०३-३२३२-३०७० 

इच्िुक भएिा विस्कूलिाँग िोध्र्ुहोि।् 

 स्थार्：आरू् गइराख्न ेविस्कूल 

 विषयिस्ि：ुविस्कूलिा िाि ृभाषा ियोग गरेर जापार्ी भाषाको सिक्षा ददर् ितरे् िसिक्षकले व्यजतिगि 

रूपिा जापार्ी भाषाको िहायिा सिक्षा ददन्ि। 

 घण्टा：सिद्धान्िििः िति ददर् २-४ घन्टा र हप्िािा २-५ ददर्। 

जम्िा ५० घण्टािम्ि 

 अन्य：िा.वि.िा ििेि गदाा पुर्िः सिक्षा िाप्ि गर्ा िककरे्ि। 
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Ⅲ िाथसिक िथा तर्म्र्िाध्यसिक विद्यालयको पररचय 

１ विद्यालय जीिर्को िियिासलका 

 सिन्जुकु-कु िा.वि. र तर्.िा.वि.को एक ददर्को उदाहरण 

(विद्यालयबिोजजि केही र्रक हुन्ि।) 

कक्षा घण्टा िंख्या र विद्यालय िुट्रे् ििय चादहं बार र कक्षा अर्ुिार र्रकर्रक हुन्ि। 
【िा.वि.को उदाहरण】               【 तर्.िा.वि.को उदाहरण】  

आगिर् ８：１０～  ８：３０  आगिर्  ８：００～  ８：２０ 
त्रबहार्को 
पुस्िक पाठ 

８：３０～  ８：４５  त्रबहार्को 
पुस्िक पाठ 

 ８：２０～  ８：３０ 

त्रबहार्को 
ििारोह 

８：４５～  ８：５０   िेतिर् काया  ８：３０～  ８：３５  

पदहलो घण्टा ８：５０～  ９：３５   पदहलो घण्टा  ８：４０～  ９：３０  

दोस्रो घण्टा ９：４０～１０：２５   दोस्रो घण्टा  ９：４０～１０：３０  

विश्राि １０：２５～１０：４０     

िेस्रो घण्टा １０：４５～１１：３０   िेस्रो घण्टा １０：４０～１１：３０  

चौथो घण्टा １１：３５～１２：２０   चौथो घण्टा １１：４０～１２：３０  

स्कूल लन्च １２：２０～１３：００   स्कूल लन्च １２：３０～１３：００  

िरिर्ाइ １３：００～１３：２０   विश्राि １３：００～１３：２０  

विश्राि １３：２０～１３：３５     

पााँचौ घण्टा  １３：４０～１４：２５   पााँचौ घण्टा  １３：２５～１４：１５  

िैठौं घण्टा １４：３０～１５：１５   िैठौं घण्टा １４：２５～１５：１５  

विदाइ 
ििारोह 

１５：１５～１５：２５   िेतिर् काया １５：２０～１５：３０  

   िरिर्ाइ １５：３０～１５：４０  

िस्थार् １５：４０   िस्थार्       １５：５５  

 
 िा.वि.िा िुख्य रूपिा तलाि टीचरले पढाउाँ ि। तर्.िा.वि.िा विषय अर्ुिार पढाउरे् सिक्षक 

र्रक हुन्ि। 
 कुर्ै विषयको लाधग वििेष कक्षािा गएर पढाइ पतर् हुन्ि। 
 सिद्धान्िििः विद्लयालय हप्िािा ५ ददर् पढाइ हुन्ि। ितर्बार र आइिबार िुट्दट हुन्ि। 
 ※  एउटा त्रििेस्टरिा केही ददर् ितर्बार र आइिबारिा पतर् पढाइ हुन्ि। 
 
２ पोिाक 

 िा.वि.िा िायजिो पोिाक िम्बन्धी वििेष तर्यि िोकेको हुाँदैर् िर िोककएको टोपी लगाउरे् विद्यालय पतर् हुन्ि। 

अतर् कुर्ै विद्यालयिा पोिक र िािार्को लाधग तर्जश्चि तर्यि बर्ाएको पतर् हुन्ि। 
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 तर्.िा.वि.िा िार्क पोिाक िोककएको हुन्ि। 

 कुर्ै विद्यालयिा र्ाि ट्याग लगाउाँि। 

 विद्यालय भिर् र किडाहलिा िोककएको सभिी जुत्ता लाउर्ु पिा। 

 िारीररक सिक्षाको िियिा विद्यालयले िोकेको पोिक लाउर्ु पिा। 

 जस्िसिङ्ग पूलिा पौडडको कक्षा हुाँदा विद्यालयले िोकेको जस्िसिङ्ग कस्टूि लाउर्ु पिा। 

 

３ कापीकलि आदद िािार् 

 पाठ्यपुस्िक विद्यालयले तर्िःिूल्क उपलब्ध गराउाँि। 

 िहायक पुस्िक, िका बुकहरू कुर्ै विषयको लाधग ििूल्क पतर् हुन्ि। यिको पैिा बुझाउर्ु पिा। 

 विद्यालयले िोकेका कापीकलिहरू घरिा ियार पार्ुाहोि।् 

 अभ्याि कापी, िश्र् िगं्रह, बाजा, कला तर्िााणका िािग्रीहरू आिश्यकिा अर्ुिार िरीद गर्ुा पिा। 

यिको लाधग पैिा लाग्रे् ि। 

 िा.वि.िा भूकम्प र आगलाधगबाट बच्र्को लाधग हरेक विद्याथीले िरुक्षा हुड ियार पारी कक्षाकोठािा 

राख्नु पिा। त्यिको पदाथा, आकार, िरीद गरे् स्थार् आददबारे कक्षा सिक्षकिाँग िोधर्ुहोि।् 

 तर्.िा.वि.िा विद्यालयले िोकेको झोला ियोग गर्ुा पिा। 

 विद्यालयिा पठर्पाठर्िा अर्ािश्यक िािार् सलएर आउर् पाइाँदैर्। विद्यालयले तर्जश्चि तर्यि 

बर्ाएको हुन्ि। पालर्ा गर्ुाहोि।् 
  (िोबाइल र्ोर्, स्िाटा र्ोर्, िंगीि प्लेयार, गेि, काटूार् बुक, पैिा आदद)  
 वििेष िािधार् भएको बाहेक विद्यालयिा िारे्कुरा र वपउरे्कुरा ल्याउर् पाइाँदैर्। 

 
４ विद्यालयिा दैतर्क जीिर् (िा.वि.को उदाहरण)  

आगिर् 

 विद्यालय आगिर्को ििय पालर्ा गरे्। 
 हरेक ददर् िोककएको बाटोबाट आउर्े। 
 बाटो काट्दा यािायाि तर्यि पालर्ा गरी जेब्राक्रोसिङ्गबाट काट्र्े। 
 विद्यालय जााँदा बीचिा ककर्िेल गरु्ा हुाँदैर्। 
 एक चोदट विद्यालय पुगेपति सिक्षकको अरु्ितित्रबर्ा बादहर जार् हुाँदैर्। 
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कक्षा िुरु 
अगाडडको 
ियारी 

 पाठ्र्पुस्तक र कापीकलमिररू झोलाबाट हिकाली डेस्कहिि हमलाएर राख्िे । 

 हिक्षकलाई हदिे चीज (जस्तै घरबाट हचड्ठी आहद) हिधै  हदिे । 

 आफ्िो कुहियमा बिेर हिक्षकलाई कुिे । 

त्रबहार्को 
ििारोह र 
भेला 

 हबिािको िमारोि वा िेला ि ुँदा  हिलो िगरी उपहस्ित ि िे 

कक्षा सलदंा 

 कक्षा िुरु हुरे् िियिा आफ्र्ो कुिीिा बिी सिक्षकलाई कुरे्। 
 बोल्र् चाहेिा हाि उठाई सिक्षकले अरु्िति ददएपति िाि बोल्रे्। 
 पठर्पाठर् िािग्रीिा ‘कक्षा○, िेतिर् ○, र्ाि○○○○ ’ भन्रे् ककसििले स्पष्टिाँग आफ्र्ो 

र्ाि लेखिराख्ने। 
 धेरैजिो विद्यालयिा कक्षा िुरु हुाँदा र ििाप्ि हुाँदा ‘रेइ’(टाउको तर्हुलाउरे्) चलर् ि। 
 पढाइ भइरहेको बेलाको तर्यि हरेक विद्यालयिा तर्धााररि गरेको पतर् हुन्ि। ििथा के कस्िो 

तर्यि ि भन्रे् बुखझराख्नुहोि।् 

 

 

स्कूल 
लन्च 

 

 

 लन्च अगाडड अतर्िाया रूपले हाि धुरे् र िर्ा ह्यान्कीले पुछ्रे्। 
 लन्च िेिकको पालोिा लन्च िेिकको िेिो लुगा र टोपी लाउरे्। 
 लन्च बााँड्दा िाजन्िपूिाक लाइर्िा बिी रोटी, भाि, दुध, िरकारीहरू सलरे्। 
 ‘इिादाककिाि’ भर्ेपति िाि िार् थाल्र्े। 
 िके िबै िााँदा राम्रो हुन्ि र्भए बााँकी िोडे पतर् हुन्ि। 
 ‘गोधचिो िािा’ भरे्पति िाि थन्तयाउरे् काि गरे्। 
 स्कूल लन्चपति आफ्र्ो िररपरर र डेस्किाधथ िर्ा गरे्। 
 स्कूल लन्चको लाधगको िेिो लुगा र टोपी िुक्रबार घर लगी धोएर ल्याउर्े। 
 स्कूल लन्च िम्बन्धी हरेक विद्यालयिा तर्यि िोकेको पतर् हुन्ि। ििथा विद्यालयबाट 

बुखझराख्नुहोि।् 

िरिर्ाइ 

 आरू्लाई जजम्िा ददइएको ठाउाँ को िरिर्ाइ गरे्। 
 र्ोहोरिैलाहरूलाई जलाउर्े र र्जलाउर्े आदद विभाजर् गरी तर्धााररि डस्टत्रबर्िा र्ाल्र्े। 
 हरेक विद्यालयिा िरिर्ाइ िम्बन्धी तर्यि बर्ाएको पतर् हुन्ि। आफ्र्ो विद्यालयिा 

कस्िो रहेि भन्रे् बुखझराख्नुहोि।् 

पढाइ 
पतिको 
ििय, 
िस्थार् 

 

 पढाइपतिको ििय, आरू्लाई जजम्िा ददइएको काि गरे् र पररपूरक कक्षा सलरे् ििय 
हो। 

 अरू काि िैर् भर्े चााँडै िस्थार् गरे्। 
 िोककएको बाटोबाट जार्े। 
 घर र्ककिं दा िाथीकोिा अथिा कुरै् पिलिा र्गईकर् सिधै घर जारे्। 
 घर जााँदा र्धचर्ेको िान्िेले बोलायो अथिा जबरजस्िी किै लार् खिज्यो भरे् गुहार िाग्रु् 

पिा । (वपपो ११० र्ं.को घरिा िा र्जजकको पिल आददिा िबर ददर्े) 
 घर जााँदा दुघाटर्ािा पर् यो भरे् कक्षा सिक्षकलाई िबर गरु्ा पिा । 
※  तर्.िा.वि.िा अतिररति कक्रयाकलाप गदाा घर जार् अबर हुर् िति। 

 

 स्कूल र्िा कक्ष 

➢ जापार्को विद्यालयिा ‘स्कूल र्िा कक्ष’ हुन्ि। स्कूल र्िा कक्षिा स्कूल र्िा हुरु्हुन्ि। 



 - 13 - 

➢ विद्यालयिा चोटपटक लागेिा िा त्रबिञ्चो भएिा स्कूल र्िा कक्षिा उपचार गररन्ि। 

➢ चोटपटक लागेर अस्पिाल जारु् परेिा िा त्रबिञ्चो भएर तिटो विद्यालयबाट िुट्र्ु परेिा स्कूल र्िाले 

िा कक्षा सिक्षकले घरपररिारलाई िबर ददन्ि। 

➢ विद्यालयको िैक्षक्षक कक्रयाकलापको सिलसिलािा घाइिे भएिा जापार् स्पोट्ाि काउजन्िलको त्रबिा लाग्र् 

िति। 

➢ धासिाक िा स्िास््यको कारणबि िार् र्िककरे् चीज यदद ि भरे् पदहल्यै जार्कारी ददर्ुहोि।् 

➢ िारीररक अिस्था िा अन्य कुरािा ििस्या िहिुि भएिा स्कूल र्िा िा कक्षा सिक्षकिाँग िम्पका  राख्नुहोि।् 

 

 

 

 

 

 

 

５ िह अर्िुारको कक्षा िासलका 

 (1) िा.वि. िहको विषय आदद 
कक्षा १ कक्षा २ कक्षा ३ कक्षा ४ कक्षा ५ कक्षा ६ 

राष्ि भाषा (जापार्ी भाषा) 
 ★  ★ िािाजजक सिक्षा 

गखणि 
 ★  ★ विज्ञार् 

जीिर् सिक्षा  ★  ★  ★  ★ 
िंगीि 

कला तर्िााण 
 ★  ★  ★  ★ गहृस्ि सिक्षा 

 िारीररक सिक्षा (िेलकुद विधा) 
★ ★ िारीररक सिक्षा (स्िास््य विधा) 

 वििेष विषय, र्ैतिक सिक्षा 
 िेतिर् कक्रयाकलाप 

★ ★ विदेिी भाषा कक्रयाकलाप 
  विस्ििृ अध्ययर्को ििय 
  अतिररति कक्रयाकलाप 
  िसिति काया 
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 वििेष विषय, र्ैतिक सिक्षा：िार्ििालाई िम्िार् गरे् धारणािा आधाररि जीिर् िैली िहििू 

गरी कायाान्ियर् गर्ा ितरे् िजति िाप्ि गरे्। 
 विस्ििृ अध्ययर्को ििय：आरै्ले कुर्ै ििस्या भेटेर आरै्ले सितरे्, आरै्ले विचार गरे् र आफ्र्ो 

िररकाले तर्रूपण गरी अझ राम्रोिाँग ििस्य ििाधार् गरे् िजति िाप्ि गरे्। 
 िेतिर् कक्रयाकलाप：िेतिर्को एक िदस्यको रूपिा आत्िबोध र जजम्िेिारीपूिाक काि गरे् कुरा 

सितरे्। 
 िसिति काया：विद्यालय जीिर् अझ राम्रो बर्ाउर्को लाधग स्िेच्िापूिाक काया गरे् 
 अतिररति कक्रयाकलाप：ििार् रुची र जजाज्ञािा भएका विद्याथीहरू सिलेर स्िेच्िापूिाक कक्रयाकलाप 

गिा। 
 िा.वि. िहिा वििेष तर्यसिि परीक्षाको ििय हुाँ दैर्। जााँचको अंकर् गरेर ित्काल 

विद्याथीलाई कर्िाा ददएर पररणाि िूधचि गररन्ि। 
 त्रििेस्टरान्ििा िैक्षक्षक विषयहरूको अध्ययर् अिस्था र विद्यालय जीिर्को बारेिा स्कूल 

ररपोटािार्ा ि िधूचि गराइन्ि। 
 एक िषाभरर एउट स्कूल ररपोटा ियोग गरे् विद्यालय पतर् हुरे् हुर्ाले हराउरु् हुाँ दैर्। 
 िा.वि. िह पूरा गरेपति सिन्जुकु-कु तर्.िा.वि.िा चढ्ि। (सिन्जुकु-कुसभिको कुर्ै पतर् 

तर्.िा.वि.िा भर्ाा हुरे् इच्िा गर्ा िककन्ि िर तर्धााररिभन्दा धेरै इच्िुक भएिा गोला िथाबाट 
िातर्न्ि) 

 

 

 

 

 

 

 

(2) तर्.िा.वि. िहको विषय आदद 

विषयहरू
 

 राष्ि भाषा (जापार्ी भाषा) 

र्ैतिक सिक्षा 

विस्ििृ अध्ययर्को ििय
 

वििेष कक्रयाकलाप
 

 िािाजजक सिक्षा 
 गखणि 

 विज्ञार् 

 िंगीि 

लसलि कला 
 स्िास््य र िारीररक सिक्षा 

 िविधध िथा गहृस्ि 

 विदेिी भाषा (अंगे्रजी) 
 

 

 र्ैतिक सिक्षा：िार्ििालाई िम्िार् गरे् धारणािा आधाररि जीिर् िैली िहििू गरी कायाान्ियर् 
गर्ा ितरे् िजति िाप्ि गरे्। 
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 विस्ििृ अध्ययर्को ििय：आरै्ले कुर्ै ििस्या भेटेर आरै्ले सितरे्, आरै्ले विचार गरे् र आफ्र्ो 
िररकाले तर्रूपण गरी अझ राम्रोिाँग ििस्य ििाधार् गरे् िजति िाप्ि गरे्। 

 िेतिर् कक्रयाकलाप：िेतिर्को एक िदस्यको रूपिा आत्िबोध र जजम्िेिारीपूिाक काि गरे् कुरा 
सितरे्। 

 तर्.िा.वि.िा कक्षा िकेपतिको िियिा अतिररति कक्रयाकलाप हुन्ि। विद्यालय अर्ुिार 
कक्रयाकलापको िकारिा सभन्र्िा हुन्ि। 

 धेरैजिो विद्यालयिा तर्जश्चि िियिा तर्यसिि परीक्षा गरे् गिा । १ देखि ३ ददर्िम्िको 
अिधधिा परीक्षा गररन्ि। 

 िैक्षक्षक विषयहरूको अध्ययर् अिस्था र विद्यालय जीिर्को बारेिा तर्यसिि रूपिा स्कूल 
ररपोटािार्ा ि िधूचि गराइन्ि। 

 

 

(3) कक्षा र ककायाक्रिको तर्यि 
 वििेष कारण र्भए अतर्िाया रूपले कक्षािा उपजस्थि हुर्ु परि। 
 त्रबर्ा अरु्िति अर्ुपजस्थि भएिा विद्यालयको सिक्षक आददले िबर गरे् िा होि सभजजट 

गिा । 
 विद्यालयको कायाक्रि पतर् एउटा कक्षािध्येिा परे् हुर्ाले िम्पूणा विद्याथीहरू िहभागी 

हुन्ि।。 
 हरेक विद्यालयले िैक्षक्षक भ्रिण, गैर विद्लयालय सिक्षा, िेलकुद कायाक्रि, कला िदिार्ी, 

िांस्कृतिक कायाक्रि, िुरक्षा अभ्याि जस्िा विसभन्र् कायाक्रिको योजर्ा गरेको हुन्ि।  
 विद्यालयिा िुरक्षा अभ्याि गरेपति असभभाकले आफ्र्ो िोरािोरी सलर् आउरे् अभ्याि पतर् गररन्ि। 
 िा.वि. िैठौं िषा र तर्.िा.वि. पदहलो िषाका विद्याथीको लाधग भ्रिण कक्षा (२ राि ३ ददरे्) 

हुन्ि। तर्.िा.वि. दोस्रो िषािा स्की भ्रिण कक्षा (३ राि ४ ददरे्) ि। तर्.िा.वि. िेस्रो िषािा 
िैक्षक्षक भ्रिण (२ राि ३ ददरे्) हुन्ि। 

  
６ त्रििेस्टर बिोजजिको विद्यालय िचंालर् अिधध 

िा.वि., तर्.िा.वि. र वििेष िहायिा विद्यालय 

 पदहलो त्रििेस्टर (अविल ६ – जलुाइ २०) 
 दोस्रो त्रििेस्टर   (अगस्ि २५ – डडिेम्बर २५)  
 िेस्रो त्रििेस्टर  (जर्िरी ८ – िाचा २५)   
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ लािो विदाको अिधध 

गािी विदा (जुलाइ २१ – अगस्ि २४) 

जाडो विदा (डडिेम्बर २६ – जर्िरी ७) 

ििन्ि विदा (िाचा २६ ० अविल ५) 
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７ विद्यालयबाट असभभािकलाई 

 िुट्टी सलदंा, दढलो आउाँदा िा तिटो घर जााँदा कक्षा िुरु हुर्ु अगि ैअतर्िाया रूपिा कक्षा सिक्षकलाई जार्कारी 

ददर्ु होि।् 

 बच्चा िंचो र्भएिा जबरजस्िी विद्यालयिा र्पठाउर्ुहोि।् चााँड ैअस्पिालिा गई डातटरलाई देिाउर्ुहोि।् 

 विद्यालय जााँदा र आउाँदा यािायाि दघुाटर्ा र्होि ्भन्र्ाका लाधग दहडं्रे् बाटो तर्जश्चि गरेको ि। यािायाि तर्यि 

पालर्ा गरी त्यही बाटोबाट विद्यालय जारे्आउरे् गर्ुाहोि।् 

 स्कूल लन्च आददको िूल्क िोककएको त्रबत्तीय िंस्थाको िािाबाट स्िििः खझककरे्ि। ििािथि 
िोककएको त्रबत्तीय िंस्थािा िािा िोली विद्यालयलाई िािा र्ं. बारे जार्कारी ददर्ुहोि।् 

 पाठ्य िािग्रीहरू िबैजर्ाको एक िुस्ि िरीद गररन्ि। पति हरेकले रकि बझाउर्ु पिा । 
विद्यालय अर्ुिार रकि बुझाउरे् िररका सभन्र् हुरे् हुर्ाले कक्षा सिक्षकिाँग िोध्र्ुहोि।् 

 विद्यालयबाटको िूचर्ा अतर्िाया रूपले हेर्ुाहोि।् पेि गरे् म्याद िोककएको िूचर्ा पतर् हुन्ि। 
उति म्याद पालर्ा गर्ुाहोि।् 

 असभभािक िीदटङ्ग िा विद्यालय िुल्ला गरे् ददर्हरूिा िकेिम्ि उपजस्थि हुर्ुहोि।् 
〇 वप.दट.ए. बारे (वप.दट.ए.को अथािः... पेरन्ट-टीचर-एिोसिएिर्) 

➢ वप.दट.ए. भर्ेको असभभािक र विद्यालयका सिक्षकबाट िगंदठि िंगठर् होल बालबासलकाको स्िस्थ विकािको 

लाधग विद्याथीको कक्षा, सिक्षालाई िहयोग र िदस्यहरूको पारस्पररक आदार्िदार् गरे् उद्देस्यले बरे्को िंगठर् 

हो। हरेक िदस्यको िदस्यिा िूल्कले िचंासलि हुन्ि। 

➢ वप.दट.ए. िदस्यहरूिाध्येबाट चतुर्एका बोडा िेम्बरको रे्ितृ्ििा विसभन्र् िसिति गठर् गररएको ि। सिक्षा 

िम्बन्धी कक्रयाकलापको िहयोग र िुरक्षा, तर्धातक, िासं्कृतिक, र िेलकुद कायाक्रिहरू गिा। वप.दट.ए.ले 

आयोजर्ा गरे् कायाक्रि िथा कक्रयाकलापबारे विद्यालयिार्ा ि असभभािकिा िूचर्ा ददइन्ि। िकक्रय रूपिा भाग 

सलई असभभािकहरू बीचको िम्बन्ध बढार्ुहोि।् 

〇 स्थार्ीय िहकाया विद्यालयको बारेिा 
・स्थार्ीय िहकाया विद्यालय भरे्को के हो भरे् स्थार्ीय बासिन्दा, असभभािक र सिक्षक आदद िदस्य 

हुरे् विद्यालय िचंालर् पररषद् गठर् गरी विद्यालय िचंालर् र विद्यालयलाई िहायिा ददरे् 
कायाको बारेिा िलर्ल गरे् विद्यालय हो। सिन्जकुु-कुसभि िबै िरकारी िा.वि. र तर्.िा.वि. 
स्थार्ीय िहकाया विद्यालय हुर्।् 

・स्थार्ीय िहकाया विद्यालयिा हरेक िदहर्ािा लगभग १ पटक विद्यालय िचंालर् पररषद्को बैठक 
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बस्ि र विद्यालय िचंालर् र विद्यालय िलू्यांकर्, विद्यालय िहायिा काया आददको िम्बन्धिा 
िलर्ल गिा। विद्यालय िहायिा कायािा पररषद्का िदस्यहरू िाि र्भई स्थार्ीयहरू र 
असभभािकहरू पतर् विसभन्र् िररकाबाट स्ियं िेिकको रूपिा िहभागी भएका िर्।् 

 

８ तर्.िा.वि. िहको अध्ययर् पूरा गररिकेपतिको बाटो 
 तर्.िा.वि. िहको अध्ययर् पूरा गररिकेपतिको िुख्य बाटो  
◆  िाध्यसिक विद्यालय (पूणाकासलक)            
◆  अंिकालीर् िा.वि., दूर िा.वि.… काि गरी पढ्रे् 
◆  व्याििातयक विद्यालय ... वििेष योज्ञिा िाप्ि गर्ाको लाधगको विद्यालय    
◆  र्ोकरी 
※  र्ोकरी गरे् इच्ि ि भरे् चााँडै कक्षा सिक्षकिाँग िल्लाह सलरु्होि।् 
 

 जापार्को िा.वि.िा चढ्र्को लाधग ििेि परीक्षण ददई उत्तीणा हुर्ु पिा । 
◆  िाधारण ििेि परीक्षण   
◆  सिर्ाररिको आधारिा ििेि परीक्षण   
◆  विदेिी र्ागररकको लाधग वििेष कोटा (िा.वि.िा भर पिा ) 
※  िरकारी िा.वि. र तर्जी िा.वि.िा पतर् सभन्र्िा हुन्िर्।् कक्षा सिक्षकिाँग िल्लाह 

गर्ुाहोि।् 
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Ⅳ जापार्ी भाषा सिक्षाको पररचय 

िम्पका    सिन्जकुु-कु सिक्षा केन्र, अन्िरााजष्िय ििझदार विभाग ०३-३२३२-३०७० 

इच्िुकले विद्यालयिाँग िोध्र्ुहोि।् 

１ दोभािेको व्यिस्था 

 

 

２ जापार्ी भाषाको िहायिा सिक्षा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【िघर् सिक्षा】 

 स्थार्：सिन्जुकु सिक्षा केन्र, िािा कायाालय (उसिगोिे र्ाकार्ो िा.वि. िा) 
 िहभागी：विदेि आददबाट स्थार्ान्िरण भएर आएका िा.वि. र तर्.िा.वि. विद्याथी 
 विषय：िाि ृभाषा ियोग गरी जापार्ी भाषाको िहायिा सिक्षा 
 घण्टा：सिद्धान्ििः ददर्को ३ घण्टा, लगभग १० ददर् (३० घण्टा) 

   ※ िा.वि. विद्याथीको हकिा असभभािकहरूले पुर् याइददर्ु पिा। 
【व्यजतिगि सिक्षा】 

 स्थार्：आफ्र्ो िा.वि. िा तर्.िा.वि. 
 िहभागी：विदेि आददबाट स्थार्ान्िरण भएर आएका विस्कूल, िा.वि. र तर्.िा.वि. विद्याथी  

 विषय：िा.वि. र तर्.िा.वि.िा िाि ृभाषा ियोग गरी जापार्ी भाषा पढाउर् ितरे् िसिक्षकले व्यजतिगि रूपिा 
जापार्ी भाषाको िहायिा सिक्षा 

 घण्टा：सिद्धान्िििः ददर्को २ – ४ घण्टा, हप्िािा लगभग २ – ५ ददर् 

※ िा.वि. कक्षा १ र २ को विद्याथी   ५० घण्टािम्ि 

िा. वि कक्षा ३ देखि तर्.िा.वि. विद्याथी   ७० घण्टािम्ि 

 अन्य：िा.वि.िा र तर्.िा.वि.िा चढ्दा पुर्िः सिक्षा सलर् िककन्ि। 

【दोभािेको व्यिस्था】 

 असभभािक िीदटङ्ग, भेटिािाा आददिा दोभािेको आिश्यकिा भएिा व्यिस्था गररन्ि। 

【जापार्ी भाषा अध्ययर् िहायिा】 

 स्थार्：आफ्र्ो िा.वि. िा तर्.िा.वि. 
 िहभागी：विदेि आददबाट स्थार्ान्िरण भएर आएका िा.वि. र तर्.िा.वि. विद्याथी  

 विषय：िा.वि. र तर्.िा.वि.िा जापार्ी भाषा अध्ययर् िहायिाकिीले जापार्ी भाषािा िैक्षक्षक विषय अध्यापर् 
र िैक्षक्षक विषय अध्ययर्िा आिश्यक परे् जापार्ी भाषाको सिक्षा 

 घण्टा：कक्षा िकेपति आददको िियिा सिद्धान्िििः ददर्को २ घण्टा र ७० पटक (१४० घण्टा) िम्ि 

     ※ तर्.िा.वि. विद्याथी िाधथ चढ्रे् िहयोगको लाधग जापार्ी भाषा अध्ययर् िहायिा कायाक्रि 
ििाप्ि भएपति पुर्िःिहायिा सलर् पतर् िककन्ि।(तर्.िा.वि. कक्षा ३ को विद्याथीको लाधग) 
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３ जापार्ी भाषा कक्षा 

 हाल सिन्जकुु-कुसभि ओकुबो िा.वि. र सिन्जकुु तर्.िा.वि.िा जापार्ी भाषा कक्षा रहेको ि। 

  ■ ओकुबो िा.वि., जापार्ी भाषा अन्िरााजष्िय कक्षा      ■ सिन्जकुु तर्.िा.वि., 

अन्िरााजष्िय कक्षा 

 जापार्ी भाषा कक्षािा जापार्ी भाषािा लेख्न, पढ्र् र बोल्र् आधारभिू सिक्षा हासिल गर्ाका िाथिाथै 

जापार्ी भाषा बुझ्रे् क्षििा र असभव्यजति गरे् क्षििा हासिल गर्ााले आ-आफ्र्ो कक्षािा िैक्षक्षक विषय 

अध्ययर्िा िहयोग पुग्रे्ि। अतर् एकएक विद्याथीको व्यजतित्ि र िसं्कारलाई िदर गरी अन्िरााजष्िय 

ििझदारीको दृजष्टकोणबाट ििदृ्ध विद्यालय जीिर् त्रबिाउर् ितरे् गरी सिक्षा ददइन्ि। 

 

 

【विदेिी तर्.िा.वि. विद्याथीलाई िाधथल्लो िहिा चढ्र्को लाधग िहायिा】 

 स्थार्：सिन्जुकु सिक्षा केन्र 
 िहभागी：विदेिबाट स्थार्ान्िरण भएर आएको र विदेिी र्ागररकिा भएको सिद्धान्िििः तर्.िा.वि. िेस्रो िषाको 

विद्याथी जिलाई दैतर्क बोसलचासलको भाषा आए पतर् िहगि िैक्षक्षक भाषाको क्षििाको किी भएको ि 

िाि ृभाषािा व्यजतिगि रूपिा अध्ययर् िहायिा र िाधथल्लो िहिा चढ्र् िहायिा चाहरे् विद्याथी 
 विषय：अध्ययर्को पररपतििा अर्ुिार ५ विषय (राष्ि भाषा, गखणि, विज्ञार्, िािाजजक सिक्षा र अंगे्रजी 

भाषा) को अध्ययर् िहायिा र िाधथ चढ्रे् िहायिा 
 ििय：सिद्धान्िििः हरेक बधुबार बेलुका ६ बजेर ३० सिर्ेटबाट ८ बजेर ३० सिर्ेटिम्ि 

(िति व्यजति एक िषािा लगभग ३५ पटक) 


