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    Sa Hyogo prefecture ay aktibong pinapaunlad ang reporma nang ka aya aya ng paaralan upang lalong 

   paunlarin ang edukasyon ng bawat mag aaral. Ipinatupad ang pang kalawakan mga katangian ng    

   bawat uri ng general course (futsu ka) at specialized course (senmon gakka) integrated course (sogo 

   gakka) credit system (tan i sei), at ang bagong vocational high school (senmon koukou) at atbp. Upang

   marami ang mapag pipiliang paaralan para makapili ang mag aaral ayon sa iyong nais. 

    Sa mga aplikante na mag aaral, ang Hyogo Prefectural Senior High School at Hyogo Municipal Senior 

   High school ay ipina kikilala ang magka ibang kurikulum sa bawat kurso. Para makapili ang mag aaral sa  

   nais na kurso at papasukan na paaralan, sumangguni sa pamamagitan ng homepage.

  .

（Katei）

     Pag kakaiba ng klase sa oras ng paaralan sa general course (futsuka) part time (tei jisei)

  night classes (tabu sei) correspondence (tsushin sei).

   General Course/Part time/Night Classes/ Correspondence

  Full time System, Pang araw (Zennichi sei)

  Ang mga katangian pang edukasyon sa klase, at aktibidad sa larangan ng sports atbp.

  Mga kaganapan sa paaralan ay naka saad sa timetable at impormasyon na lalong

pinatatag.

Part-time System, Pang gabi (Teji sei) 

May edukasyon na maaring umangkop ayon sa iyong oras.

Pag aaral sa tanghali(Chukan) 1;00 ~ 4;00     Pag aaral sa gabi( Yakan) 4;00 ~ 9;00

Multiple System, tatlong uri (Tabu sei)

   Mayroon tatlong angkop na uri ng pag aaral sa umaga(sesyon 1), pag aaral sa tanghali  

   (sesyon 2), pag aaral sa gabi(sesyon 3).

Correspondence System (Tsushin sei)

   Ang correspondence system maaring kumuha ng kinakailangan credit na mag aaral na

gumawa ng report sa isang taon nilang napag aralan at isumite sa paaralan, papasok ang

mag aaral sa silid aralan at sumangguni sa leksiyon ng guro.

Anu-ano ang mga uri ng senior high School?

Curriculum



(Gakka)

Pag kakaibang uri ng kursong pag aaralan para sa, general course, integrated course,

vocational education, vocational course, specialized na mga katangiang isinagawa.

General Course/ Integrated Course/ Specialized Course

   General Course (Futsuka)

  Ito ang mga aralin sa high school, pambansang wika, geographic history, civics,

  mathematics, science, english atbp. Mga subjects na kasamang aaralin para sa general

  course, ngunit mayroon alok ang ibang paaralan sa characterized course na aralin na life

  science, welfare, education na halintulad sa kursong humanities at science ngunit 

  depende sa mag aaral kung ano ang pipiliin para sa interes ng inyong kinabukasan. 

  At iba pang uri ng subjects katulad ng information technology, social welfare para sa

  mga karagdagan aralin ng mga mag aaral. 

   Sa distrito may karagdagan alok, para sa larangan ng international cultural course,

  natural science course, health and welfare course, integrated human course, na mayroon

  mga katangian subjects para sa senior high school.

Integrated Course (Sogo gakka)

   Ang integrated course, ang mag aaral ay nakakapili ng asignatura na ninanais ngunit,

  maaaring kumuha ng karaniwan subject na inyong nais pag aralan.

  Iplano ng maige kung ano ang na nararapat na kurso para sa inyong kinabukasan, ang

  kurso na ito ay hango sa human resources na ipinatupad para sa kakayahan at

  kapakanan ng mag aaral.

Ang mga subjects ay mag kakahiwalay sa bawat pangkat [keiretsu] na ina alok sa

  katangian ng bawat pangkat.

Vocational Education Course (Shokugyo gakka)

   Ang mag aaral na gustong maging dalubhasa sa larangan ng kursong, agriculture and

  industry, commerce atbp. May uri din na alok para sa biotechnology, computer, ang mag

aaral ay maaaring kumuha ng mga certificate na may kaugnayan sa larangan ng kursong

architecture, bookkeeping, o di kaya information processing. 

Characteristic Vocational Course (Tokushoku senmon gakka)

   Sa bawat mag aaral, makakapili ng ibat ibang uri ng vacational course na pag aaral sa

  larangan ng sports, fine arts, science, disaster preventions, specialized skills, industrial

  arts ・ siyasatin maige ang iyong katangian na nararapat para sa iyong kina bukasan. 

   Credit System Course (Tan i sei) 

  Mula noong 1994 itinatag ang bagong credit system sa mga mag aaral para 

makakuha  ng mga credit sa bawat baitang.

   Ano ang credit system? ito ay pamantayan sa bawat pagdalo ng mga mag 

Subject



aaral sa

  Klase, para makakuha ng credits sa, attendance,grades,na dapat maipasa 

ang mga

  ito na walang indibidwal na ipinapatupad, ngunit kailangan ito sa mag aaral 

upang  makapag tapos ng senior high school.

  At gayundin sa integrated course, at credits system ay parehas ng sistema.

    Joint School of Junior High School and Senior High School (Chuko ikkan kyoiku)

Ang junior high school at senior high school ay mayroon anim na taong koneksyon

  para sa edukasyon aktibidad na binubuo para sa kapakanan ng kapwa mag aaral.

    Ang junior high school at senior high school ① pinag sama sa iisang paaralan na

  ipinatupad. ② ang junior high school parehas ng sistema sa alituntunin ng senior high

  school na ipinatupad. ③ ang Hyogo prefectural senior high school , ay nag papatupad

  ng kurikulum o alituntunin sa pagitan ng guro at mag aaral. Gayundin sa mag aaral

  mayroon pinapatupad na mag tulungan ang kapwa mag aaral sa anuman layunin ng

  paaralan “cooperative”

      (Secondary School) Ashiya International J H S (walang selection para sa SHS).

      (Joint of Education School) JHS and SHS University of Hyogo

      (Cooperative Education School) Aoga Junior High School・Hikami Junior high school

                                     Hikami Nishi High School, Chikusa Junior High School, 

                                     Chikusa High School.

     

    

   Ukol sa Distrito ng Paaralan(Tsugaku kuiki gakku) 

   Itinatag ang ka aya ayang paaralan ng high school 

    para sa promosyon para palawakin ang edukasyon.

    Sa mga mag aaral makakapili kayo ayon sa inyong nais na

    katangian, sa Municipal senior high school full time course,

    (credit system) integrated course, na mayron sa school area.

    Ipina tupad ito noong 2015 para sa limang distrito ng area.

  General Course, (credit system), integrated course, 

admission base on recommendation 

    specialized course (vocational education course・specialized na 

may kaugnayan sa 

    vocational course) part time・ night classes 

・ correspondence, na may katangian ng      senior high school

maaring umapila sa pook ng Hyogo prefecture.

Sige, piliin natin ang high School

Distrito 5

Distrito1

Distrito2
Distrito 4

Distrito 3



   Entrance Examination (Nyugakusha senbatsu)

   General Course（Credit System na pipiliin   ※Joint School of JHS.SHS Education

Unang 

bahagi ng

February 

○Pagpili ng katangian Full time course (except sa credit system)

   interview・.essay(salaysay)（applications 20%（ maximum students 40）

○Pagsusulit base sa rekomendasyon ; interview・skill test（applications100％）

  Full time course（credit system）: interview・skill test(applicants50%)                   

※mga katangian ng kurso, pagsusulit sa pook distrito ng paaralan

※Full time course（credit system）pagsusulit sa pook ng Hyogo prefecture 

※Ieshima high school、Ikuno high school、pagsusulit sa pook ng Hyogo pref.

  Muraoka high school, pagsusulit sa lahat ng pook. Applicants only 50% 

Unang 

bahagi ng 

March

○Kakayahan ng pagsusulit           Pagsusulit sa distrito ng paaralan

                                   Pagpili ng katangian  

Ukol sa Pag pili ng Aplikante ( Fukusu shigan senbatsu )

  Ukol sa Pag pili ng Aplikante ( Fukusu shigan senbatsu )

   Ipinatupad ng Municipal ang full time course para sa (credit system) integrated course 

ng senior high school.

(Gayundin, kurso) ng joint school ng JHS at SHS na iisang paaralan pang edukasyon).

・Ang aplikante ay maaring pumili ng paaralan at ma aari din mag aplay ng isa o dalawang 

aplikasyon ayon sa iyong kakayahan.

・Upang suportahan ang unang pinag pilian ng aplikante, idadagdag ang nakatakdang 

puntos sa resulta ng pag susulit ng unang pinagpiliang paaralan at ipapasya ang mga 

makaka pasa.

・Kung nais ng aplikante na mag apply sa intergrated course, ay mayroon pagsusulit ng 

kakayanan sa una 1 na mga subjects na , music, fine arts, health and physical education, 

industrial arts・home economics na apat na subject, pumili ng isang subject na maaaring  

ipalit para sa pagsusulit ng practical test.

    Ukol sa pag pili ng katangian ng Integrated Course (Sogo gakka)

Unang 

bahagi ng 

February

○Aplikante na may rekomendasyon         Pagsusulit sa pook ng  

  (suisen nyugaku)                                  Hyogo prefecture .

                         interview・essay(salaysay）aplikante 50%)  

Unang 

bahagi ng

March

○Pagsusulit ayon sa kakayanan       Pagsusulit sa distrito ng paaralan

                                        Pagpili ng katangian 

  Ang pag pili sa integrated course、ay 50% lamang ang aplikanteng tatanggapin na

mayroon lamang base na rekomendasyon, ang may rekomendasyon na makakapasa ay

papasok sa pook ng distrito ng paaralan ng senior high school. Pagsusulit sa kakayahan

(skill test) ang makakapasa ay itatalaga sa itinakdang paaralan.   



Sa unang napili, at sa pangalawang napili ito ay para sa intergrated course, mayroon pag

susulit sa skill test, na mga subjects na music, fine arts, health and physical education,

industrial arts・home economics para sa pangalawang course na pag susulit ng practical

skill ay maari itong mapalitan. 

   Ukol sa Vocational Education Course(Vocational Course)・Specialized Vocational Course

Unang bahagi 

ng February

○Aplikant na may rekomendasyon        Pagsusulit sa lahat ng pook ng

                                        Hyogo prefecture.

                               interview ・ skill test(kakayahan pagsusulit)

（Vocational Course aplikante 50％ para sa specialized course, aplikante 100％）

※ngunit, ang vocational course、aplikante nasa１００％

Kobe Shogyo (Commercial)        （information 、accounting ）

Akashi Shiritsu Shogyo(Municipal)  (international accounting)

Himeji kogyo (Industrial)             (electronic machinery )

Himeji Shogyo (Commercial)         ( information science)

Mukonoso Sogo (Integrated)        (welfare research）

Tatsuno kita (North)                (nursing,  general welfare)

Hidaga                              (nursing,  welfare) 

Unang bahagi 

ng March

○Pag susulit ng kakayahan          Pagsusulit sa lahat ng pook ng

                                        Hyogo prefecture.

Credit system※ang pumasang aplikante papasok sa itinakdang paaralan. 

    Ang specialized course na may rekomendasyon na aplikante na mag aaral ay parehas  

   na mayroon pag susulit sa parehas na subject. Ngunit, ang may specialized vocational  

course, na aplikante na mayroon rekomendasyon para sa pagsusulit.  Aplikante100% 

  Joint-School of JHS and SHS Education (Hikami Nishiko koko.Chikusa koko)

Unang 

bahagi ng

February

○Aplikante na may rekomendasyon           Pakikipagtulungan sa JHS

    interview・pagsusulit ng kakayanan (aplikante ７５％）

Unang 

bahagi ng 

March

○kakayahan ng pagsusulit       Sa lahat ng pook ng Hyogo prefecture

  credict system ※ang papasa ang papasok sa itinalagang paaralan.

   Ang joint school ng JHS at SHS ang aplikante ay mayroon rekomendasyon na 75 %   

   para sa aplikante na mag aaral na nag aplay.

   Ngunit, sa mga aplikante na nag aplay para sa senior high school ay limitado, may  

   pagsusulit ng kakayahan , kung sino ang maka pasa ang papasok sa itinakdang paaralan.

Pagpili ng Part time (teiji sei)・Night classes(tabusei)・Correspondence (tsushin sei)

Unang 

bahagi ng 

February

Night classes：Pangunahing pagsusulitⅠ interview・essay (salaysay)

Unang 

bahagi ng

March

Part time：     kakayahan na pagsusulit sa（５subjects）

Night classes： Pangalawang pagsusulit AⅡ（kakayahan ng pagsusulit・ interview）

Correspondence：interview

  



Part time(teije sei・Night classes(yakan)・Correspondence(tsushin sei) kukuha ng pagsusulit 

sa pook ng Hyogo prefecture. 

Ngunit, ang aplikante na pinili ng part time, ay mayroon pagsusulit ng (5 subjecst). Aplikante 

na pinili ng pang gabi may pagsusulit sa unaⅠ, at pagsusulit sa pangalawaⅡA.

Para sa unang pagsusulitⅠinterview・essay(salaysay). Para sa pangalawang pagsusulit 

ⅡA Pagsusulit sa kakayan (skill test). Para sa mga transfer na mag aaral ang pagsusulit sa 

ⅡB（middle of March）. Para sa mga JHS na nagtapos o nag graduate ang pagsusulit sa 

Ⅲ sa buwan ng（August）. Ang pinili na correspondence, ay interview lang.

Unang 

bahagi 

ng 

February

Aplikante１５（pinapatupad ５ paaralan × tatanggapin ３ mag aaral）

Prefectural Kobe Hoku Senior High School (Integrated Course)      

Prefectural Ashiya Senior High School （Credit System）

Prefectural Itami kita Senior High School （Integrated Course）

Prefectural Kakogawa Minami Senior High School (Integrated Course)

Prefectural Kodera Senior High School (Integrated Course)

Maaring kumuha ng pagsusulit mula sa pook/lugar ng Hyogo prefecture.

Kakayahan pagsusulit・(pambansang wika, mathematics, english) interview

※May rekomendasyon sa pagbayad ng admisyon parehas na araw. 

  Sa Prefectural Senior High School na gustong mag aral kailangan may motivation ang  

mga dayuhan na mag aaral at mayroon kakayanan sa larangan ng komunikasyon、

mayroon gabay at paraan sa pag pili at pag taguyod ng inyong pag aaral. May limang uri  

pagpipilian. Kung di maka pasa sa una, mayroon pangalawang pag susulit sa unang araw    

   ng March. 

  Para sa kaila na aplikasyon at sa pag pili ng detalye、makipag ugnayan sa 

   Hyogo Board of education.

Intindihin maige, ang nakasaad ukol sa application requirements（middle of November）

   ang Itinalagang buwan para sa inquiry.        

Ｑ Sa anong paraan siyasatin ang iyong papasukan na paaralan?
Ａ Sa pamamagitan ng internet o kaya homepage sa buwan ng June hanggat December 

ay mayroon “Open School”pupunta ang aplikante na mag aaral sa paaralan para sa 

aktwal na obserbasyon sa loob ng klase para malaman ang mga aktibidad na kanilang 

isinasagawa, maaring isulat o kaya mag tanong sa mga bagay na gustong malaman.

    Makipag ugnay, sa Hyogo Prefectural Board of Education at sa homepage na. 

（http：www.hyogo-c.ed.jp/~koko-bo/inspire/index.html）

For further information contact
Hyogo Prefectural Board of Education, High School Division

    〒670-8567 Kobe shi, Yamato dori chu oku 5 chome 10 -1  TEL（078）341-7711（main line）

Ｑ & Ａ

Pagpili para sa dayuhang mag aaral


