令和 4 年度兵庫県立芦屋国際中等教育学校入学者募集要項
मिति 2022 साल ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुलिा भनाा हुने बािे ,,,,,,,,,
ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुल

１ आबेदनको लागी योग्यिा
िलको(1)～(3)को अवास्थालाइ मिल्ने ब्यक्तिहरु ।
(1) िलका ①、②लाइ मिल्ने िान्छे ।
①मिति 2022/3 िहहनािा प्राइिािी स्कुल ि त्यस्िै लेबलको अन्य स्कुलहारु（जस्लाइ लिका「स्कुल 」भतनन्छ।）पास गना सतने सम्भाबबि
बबध्याथी

②प्राइििी स्कुलिा नगएका ि मिति2009 /４/２गिे बाट मिति2010 /４/１मभत्रिा जन्िेको िान्छे ।
(2) ６बर्ाा कक्न्टनयउ
ु गरि यस स्कुलिा पढ्न चहाने िान्छे 、सथै、िलको ①～③को बद
ु ं जन
ु सक
ु ै िा िा पतन मिल्ने िान्छे ।
①जापान ि जापानको कल्चि पयााप्ि नबझ
े ा बबदे सी बालबामलकाहरु जो、साल2016/４/１गते भित्रमा जपान आएरको साथै जापानी
ु क
नेसनाभलटी निएको बालबाभलकाहरु（तलका,「लक्क्षित बगग①」िननन्छ）
② बबदे स बाट आफ्नो देश फकेका बालबाभलका 、भमनत2016/４/１गते िन्दा पनछ देसमा फकेर、अनन कक्क्न्टन्युउ गरर１बर्ाग
िन्दाबढिबबदे समा बसेको मान्छे ।（तलको 、「लक्क्षित बगग②」िननन्छ ।）
〔अभीभाबकको कािको मसलमसलािा संगै बसेका बालबामल हरु〕
③ यस स्कुलको शैक्षिक ऊदे स्य 、बबदे सिा गएि पढ्ने चाहाना िाख्नेनल
े े यस स्कुलिा भनाा हुन（
े िलको、「लक्षिि बगा③」िा छ ।）
(3)स्कुल जाना पाउने एरियाको अमभभाबकहरु（अफै ग्यािे नहटयि बस्नस
यहद ग्यािे क्न्टयि नभयको खन्डिा、बबध्याथीको आफन्ि लाई िाख्ने ।
ु 、
िलको जस्िै ）संगै बस्ने िान्छे ।（कािले क्जल्ला बाहहि〔बबदे श 〕िा िहे का िान्छे आहद、स्पेसल कािण भएको ब्यक्तिहरुको बािे、「５
िा हदएको नं(4)」िा हेनुा होला ）
２ जम्िा आवस्यक बबध्याथी 80जना（सम्बक्न्िि आवस्यक ब्यक्तिको कुिा ： 1 नं िा बझ
ु ाएको फािि (2) को लक्तिि बगा ①30जना、
लक्तिि बगा ②30जना、लतकषर्ि बगा ③ 20जना）
３ स्कुल जाना पाऊने िेत्र
ह्योगो केन भरि
４ एक्प्लकेसन फािा बझ
ाउने
िरिका
आदी
ु
(1) एक्प्लकेसन फािि बुझाउने
बबध्याथीको अमभभाबक、आमसया सेकेनडिी स्कुललाई、खािको अगाडीको भागिा 「入学願書請求」यो अंिि िािो कलिले लेखी
आफुलाई पठाएको खाििा िाखी〔कुना２नं(Ａ４साइजको)・140 円 हटकेि टााँसिे ・आफ्नो ठे गाना 〕खािको िाथी लेखेि पोष्ट
गरिहदनुहोला ।यसको साथै 、बबदे शिा फकाने बबध्याथीहरुले、स्कुलिा पाठाउने खाििा यो「帰国」अतिि खािको अगाडी िािो
पेनले लेखिे पठाउनस
ु ।पठाउने बेलािा「बबदे सिा बस्िै गिे को प्रिाण」पतन पठाऊनु होला साथै क्जल्ला बाहहि बस्ने ि क्जल्ला मभत्रै
बमस क्जल्ला बाहहिको स्कुलिा पढ्ने बबध्याथीले पठएको खािको सल्
「県外」
、
「海外（現地校）
」
、
「海外（日
ु टो भागिा 、
本人学校）
」आफ्नो अवस्था आनुसाि िािो पेन ले लेख्नस
ु ।पठाउने बेलािा「भनाा एप्लाइ कान्फििेसन फािि」पेपि पठाउनस
ु ।
सथै、पठाएको डकुिेन्टिा ट्ााँस्लेसन आवसेक हुनेहरुले、पठाएको खाििा 「नेपाली भार्ा」पेक्न्सलले लेख्नस
।
ु
एक्प्लकेसन पठाउने ,मिति 2021/11 िहहना ２4गिे(िंगल)दे खी मलनेछ ।साथै、अफफस टाईि लाई मिल्ने गरि पठाऊनु होला 12
िहहना10गिे(शक्र
ु )सम्ििा पठा|ई हदनु होला ।
(2) अमभभावक दिु ा प्राबब स्कुल िा भन्नु पने कुिा हरु ।
बबध्याथी को अमभभाबक、５को(1)रिसेप्सन सिायिा 、ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुलिा एप्लाई गना सतने गरि、

अको डकुिेन्ट प्राइििी स्कुलको हेड हटचिलाई बनाउन अनुिोि गनुा लगाएि मलनस
ु ।
① एप्लाइ फािि・ईन्ट्ान्स काडािा आवशेक कुिाहरु लेख्न्न लगाऊने साथै ईन्ट्ान्स काडािा फोटो टााँसे पछी प्राईििी स्कुलिा हदनुस
। त्यस स्कुलको हेड सि बाटा हुन्छ भन्ने पमिासन मलन अनिु ोि गनस
ुा ।
② पाएपछी ,ओके भनेको प्रिान त्यस स्कुल बाटा मसल गिे ि हदन्छ, मलनस
ु ।

５ एप्लाई गने टरिका
(1)मलन लाग्ने सिय

बबध्याथी ि अमभभाबक、मिति2022/１/12गिे(िंगल)बाट मिति2022/１/17गिे(शक्र
ु )को 9:00～16:30〔त्यस्को साथै、１

/15गिे(सक्र
ु )िा９:00～12:00〕को बबचिा、अको चोहटको( 2)िा बझ
ु ाएको डकुिेन्ट आदी लाई ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी
स्कुल को हे ड सिलाई बुझाउनुस।यो डकुिेन्ट आफैले बोकेि ल्यउ
ु नु पनेछ ।

(2) बुझाऊनु पने डकुिेन्ट आदी
① भनाा फािि・इन्ट्ानस काडा
②बबध्याथीले यस स्कुलिा तछनाको लागग लेखखएको पत्र（बबध्याथी को बबचाि）
③
रिकोिेन्डेन पत्र（प्राईिरि स्कुलको हेड सिले हदनु भयको मस प्याक सािान）
④ भनाा फी 2,200 円
⑤ िेन किाऊने िान्छे क（
ो ज्युमिङ्हह्यो）को कषप（1 नं िा बझ
ु ाएको फािि (2) को लक्तिि बगा ① लाई मिल्ने को लागी िात्रै आवसेक
छ।）

※बबदे शिा बसेि डकुिेन्ट बझ
ु ाउन नसकेको अवस्थािा、आफ्नो देशको पासपोटा को फोटो कपी आदी भझ
ू ाउनस
ु （パスポートの写し等）
⑥ बबदे सिा बसेको डकुिेन्ट（1 नं िा बझ
ु ाएको फािि (2) को लक्तिि वगा ②लाई मिल्ने को लागग िात्रै आवशेक छ । ）
⑦ अमभभाबक नै ग्यािे क्न्टयि भएको अवस्थािा 、प्राइििी स्कुलले हदएको प्रािान हदने ।
⑧ अन्य क्जल्ला बाट यस स्कुलिा तछना चहान्छु भन्ने रिकोिेन्डेट पेपि※ िलको
「(4) क्जल्ला बाहहि
（बबदेश）
बाट एप्लाई गिे को अवस्थािा
(3)पारििा पत्रको बबििण
रिसेप्सन पतछ 、पारििा पत्रको बबििण गछा ।
(4) क्जल्ला बाहहि（बबदे श）बाटको एप्लाई
मिति2022साल４िहहना７गिे(षवहह)सम्ििा क्जल्ला मभत्रै बसाई सने ि बबदेस बाट एप्लाई गने अवस्थािा、
साथै क्जल्ला मभिै बमस क्जल्ला बाहहिको
स्कुलिा पढीएप्लाई गने अवस्थािा 、
मिति2022साल１िहहना７गिे((िंगल))बाट मिति2022 साल１िहहना 7 गिे(शक्र
ु )の９:00～16:30
भरििा、भिना कन्फिा फािि भिेि 、ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुलको हेड सि बाट कन्फििेसन मलनस
ु ।त्यस बाहेक आबसेक
डकुिेन्टको बािे िा 、
ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुल िा भन्नस
बझ
ु ि हदएको सल्लहा अनस
ु ाि गनस
ुा ।, शाथै 、
ु ाउनु पने डकुिेन्ट पोष्टिा
नपठाउनु होला यस्िो डकुिेन्ट हरु मलयि आउदा「भनाा एप्लाइ कन्फिेसन पत्र」भनाा फािि संगै िाखेि बझ
ु ाउनस
ु ।
６ िौखखक ・मलखखि
(1) स्थान
ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुल（ASIYA SHI NIHAMA CHO １－２ ： 阪神電車「UCHIDE STA..」から南へ 900m）
(2) हदन सिय
मिति 2022 /2 / 5 गिे（शतन）
(3) 内 容 कन्टे न्ट
मलखखि ि िौफकक

(4)हदन ि िामलका स्केज्यल
ु
９:40～10:10 रिसेप्सन
10:20～10:50 बिफफङ （मलसतनङ）
11:00～12:00 िाईहटङ
हदऊसोको खाना
ओिल,（िौखखक）

13:00～

(5) त्यस हदनिा ल्याउनु पने सािाग्री
・ईन्ट्ास ् काडा
・पेक्न्सल

・इलेजि

・हदउसोको खाना

７ पास भएकाहरुको रिजल्ट
(1) नतिजा प्रकाशन
मिति 2022 /2/10 (बबहह)12:00 बाटा ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुल िा गरिनेछ、पास भएको रिजल्ट पऊनह
ु ु ने
सबैजाना,त्यस पतछ 、भनाा बािे सल्लाहा हुने भएकोले , पास हुनह
ु ु ने सबै जना स्कुलिा अवस्य ऊपक्स्थि हुनु होला ।
(2) रिजल्टको जानकािी
मिति 2022 /2 / 11 (शक्र
ु )भन्दा पतछ प्राइििी स्कुलको हेड्सिलाई सच
ु ना गनेछौ ।
８ पास भए पतछ गनुा पने डकुिेन्टे सनहरु
(1) 「भनाा कन्फिा पत्र」बुझाउने
पास भएका अमभभाबक、मिति2022 /２/19गिे(शतन)मिति２022/２/24 गिे(बबहह) सम्ििा９:00～16:30（साथै、20 गिे ि 23
गिे सहहि）को बेलािा「भनाा कन्फिा पत्र」लाई ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुल हेड सि लाई हदनु होला ।
「पास भएका हरुलाई प्रिाण पत्र 」पठाउाँ ने
(2) मसहटको शैक्तिक कमिहट लाई बझ
ु ाउने
「पास भएका हरुलाई प्रिाण पत्र」प्राप्ि भएका अमभभाबक हरुले、आफु बस्ने ठााँउको तनिाबब स्कुलिा भनाा नहुने सच
ु ना चााँडो भन्दा
चााँडो सगु चि गिाउने।

(3)स्कुलिा भनाा नहुने बेला
पास भएको स्टुडेन्ट हरु वा 、अमभभाबकहरु बसाई नसरि नहुने ि अवस्थाहरु भएको खण्डिा、वा स्कुल नछोडड नहुने अवस्थािा 、
त्यस्िो अमभभाबकले गचटो भन्दा तछटो「स्कुल छोड्दै छु」भन्ने कुिा（खाली पेपि）िा लाखी ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुल हे ड
सि लाइ हदनह
ु ोला

９ सम्पकाको लागी
ह्योगोकेनरिचु आमसया सेकेन्डिी स्कुल 〒659-0031 ASHIYA SHI NIHAMA CHO１－２

℡ 0797-38-2293

