
  تعايش الثقافات المتعددة لألطفال مركز 
 إستشارة للتربية و التعليمنافذة 

 ً   .أسئلة تتكرر كثيرا
  

  】فيما يتعلق لإللتحاق بالمدرسة【

واألعدادية أو التسجيل بالمدارس اإلبتدائية ما الذي يجب القيام به عند اإلنتقال  ا

 وداخل مقاطعة هيوجالعامة 

  ومتابعة اإلجراءات المطلوبة التعليم التابع لمنطقة السكن  : الذهاب إلي مركز األجابة.ا

 

 بالمدرسة الثانوية داخل مقاطعة هيوغو ؟ تسجيلللالقيام به ما الذي يجب   2السؤال

  ل عاممن ك آذار)في شهر مارس ( في المدرسة يوجد اختبار للقبول

في وحسب المدارس الثانوية العامة هناك اختبار خاص لقبول الطالب األجانب في  ايضاً،

في المدارس الثانوية  الفيول ختباراتسيتم نشر معلومات عن ا (شباط)شهر فبراير 

  جو العامة على الموقع اإللكتروني لمجلس التعليم بمحافظة هيو

  

من مدرسة ثانوية عامة الى مدرسة ثانوية  به لالنتقالالقيام ما الذي يجب  3السؤال

 ؟ وجوهيعامة أخرى في محافظة 

االنتقال اليها واالتصال بتحديد مدرسة ثانوية واحدة في منطقتك المدرسية ترغب  الرجاء

  بتلك المدرسة.

  القبول.في حال وافق مدير المدرسة الثانوية المرغوب االنتقال اليها فسيتم إجراء اختبار 

اختالف في التفاصيل مثل التاريخ و الموضوع و محتوى اختبار النقل من مدرسة يوجد 

 اليها.مراجعة المدرسة المرغوب االنتقال  الرجاءلذلك  ثانوية إلى أخرى

 

عند التسجيل أو اإلنتقال إلي مدرسة أسيا الدولية مالذي يجب القيام به   4السؤال

 بعة للمنمقاطعةالتا

شهر الدولية قسم المرحلة اإلعدادية في  سة أشيايتم اختبار القبول لمدر

هناك شروط  كتابية، واختباراتمقابالت فردية  عام، يوجدكل فبراير(شباط)من 

 قسم المرحلة االعدادية مراجعة الموقع االلكتروني لمدرسة اشيا الدوليةالرجاء للتقديم.

  للتأكد.التابعة للمقاطعة 



لاللتحاق بمدرسة اشيا الدولية التابعة للمقاطعة يتطلب اجراء اختبار القبول الموصى به 

االطالع  الرجاء من كل عام للمزيد من التفاصيل  شهر فبراير (شباط)يعقد في  والذي

االتصال بالمدرسة المطلوبة للحصول على والرجاء االلكترونية. على صفحة المدرسة 

 نتقال.تفاصيل اإل

 

هل تقوم المدارس الثانوية العامة للمقاطعة بإجراء اختبارات خاصة للقبول   5الالسؤ

 .األجانب؟للطالب 

مدرسة إتمامي أسيا الثانوية   كوهوكو الثانوية مدرسةمدرسة كوبة امدرسة

  .كوجاوا الثانوية.  مدرسة كؤدرة الثانويةمدرسة ميتاني كاالثانوية.

الصفحة االلكترونية لمركز تعليم مقاطعة  سيتم نشر معلومات اختبار القبول على

 جو.هيو

 

أقصر مما هي عليه في  مكانت فترة التعليم االلزامي في بلدي األ إذا  6السؤال

 .اليابان، فهل يمكنني التسجيل بالمدرسة الثانوية؟

سنوات في التعليم المدرسي في بلد أجنبي إجراء  9سيطلب من اولئك الذين أكملوا 

سنوات يستطيع  9أقصر من أما في حال تخرج من المرحلة اإلعدادية في فترة  االختبار.

إجراء اختبار للحصول على شهادة بأن لديه قدرة علمية مساوية أو أعلى من أولئك 

وفقا لقواعد شهادة التخرج من المدرسة  عداديةالذين تخرجوا من المدارس اال

قسم  هيوجو من المعلومات يرجى االتصال بمركز التعليم بمقاطعة  اإلعدادية. للمزيد

 .)078362944 (رقمالمدارس الثانوية 

 

  】فيما يتعلق ب (مركز تعايش الثقافات المتعددة لألطفال)【

 هيوجو ؟ هل يمكنني الحصول على دعم بلغتي األم في مدارس مقاطعة   7السؤال

من أجل دعم الحياة المدرسية في بداية الحياة في اليابان باللغة في مقاطعة هيوغو 

اللذين يمكنهم  مركز تعايش الثقافات المتعددة لألطفالمن  داعميناألم نقوم بإرسال 

لإلرسال. للمزيد من التفاصيل، يرجى هناك معايير  المدرسة.التحدث باللغة األم إلى 

سيتم   .ايش الثقافات المتعددة لألطفالكز تعلمراالطالع على الصفحة االلكترونية 

  ا.فيهتقديم الطلب من قبل المدرسة التي سجلت 

 



مركز تعايش الثقافات من  داعممن أجلنا ال علهايمكن ان يف األمور التيا م  8السؤال

 ؟ لألطفالالمتعددة 

لغة األطفال (اللغة األم)  مركز تعايش الثقافات المتعددة لألطفاليستخدم الداعمين من 

   النفسي. واالستقرار التعليم،ودعم  المدرسية،لدعم التكيف مع الحياة 

 

 ؟لألطفال في مركز تعايش الثقافات المتعددة اً أصبح داعمكيف يمكنني أن   9السؤال

إذا كانت هناك حاجة إلى داعم جديد، فسنجري اختباراً للداعم. عند إجراء اختبار جديد 

 لمركز تعايش الثقافات المتعددة لألطفالسيتم اإلعالن عنه على الصفحة اإللكترونية 

 

في مركز تعايش الثقافات المتعددة  اً ف يمكنني أن أصيح متطوعكي  10السؤال

 .لألطفال؟

  وقت.يمكن التسجيل في مركز تعايش الثقافات المتعددة لألطفال في أي 

تنزيل نموذج طلب التسجيل الموجود في قسم التطوع على الصفحة اإللكترونية  الرجاء 

لمركز تعايش الثقافات المتعددة لألطفال وتعبئته وإرساله إلى مركز تعايش الثقافات 

 لألطفال.المتعددة 

 

  】ثقافات المتعددة لألطفالحول مركز تعايش ال【
ما نوع االستشارة التي يمكن الحصول عليها في مركز تعايش الثقافات   11السؤال

 المتعددة؟ 

 المدارس،ركز المشورة التعليمية فيما يتعلق بتسجيل األطفال األجانب في يقدم الم

 أوالً.االتصال بنا الرجاء للتعلم مثالً  وتوجيهاتللغة اليابانية  والتوجيهات

 

المتعددة في مركز تعايش الثقافات  لالستشارةهي الطريقة المتاحة  ما  12السؤال

 لألطفال؟

  )،0797354537يضاً عبر الهاتف (باإلضافة لالستشارات من خالل زيارة المكتب أ

  .)0797354538وعن طريق الفاكس (

 （mc-center@hyogo-c.ed.jp）وعبر االيميل  

  المشاورات.نحن نقبل  االجتماعاتعبر االنترنت بنظام و

فيرجى الحجز  االنترنت،كنت ترغب في الحصول على االستشارة في المكتب أو عير  إذا

  مسبقاً.



 

هل يمكن أن اطلب مترجم عندما احصل على استشارة في مركز تعايش  13السؤال

 الثقافات المتعددة لألطفال؟

  نعم، يمكنك الطلب مقدماً 

 

هل يمكن ألي شخص استعارة ملفات مركز تعايش الثقافات المتعددة   14السؤال

 لألطفال؟

نعم، من حيث المبدأ، نعيرها ألي شخص. لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمركز 

 عايش الثقافات المتعددة لألطفال.ت

 

 واالحد؟هل مركز تعايش الثقافات المتعددة لألطفال يفتح يومي السبت   15السؤال

  .العطالت الرسمية وأيام واالحديغلق أيام السبت 

 عصراً. 5الساعة  ىصباحاً وحت 9يفتح في باقي أيام األسبوع من الساعة 

 

 】غير ذلك【

 ؟اليابانيةنا قلق بشأن الدروس ألنني ال أعرف اللغة أ  16السؤال

في محافظة هيوغو نرسل داعم تعايش الثقافات المتعددة لألطفال إلى المدارس لمدة 

عام بعد مجيئهم إلى اليابان لدعمهم بلغتهم األم في التعلم والتكيف مع الحياة 

المدرسية.  (يتم تقديم الطلب من قبل المدرسة). يجب ان تكون لديك قدرات في اللغة 

بالتدريج. يحتوي ليابانية لذلك سنتعلم اللغة اليابانية في المدارس ا اليابانية للدراسة

لتعلم اللغة اليابانية  وكتبمركز تعايش الثقافات المتعددة لألطفال على مواد تعليمية 

  يمكن استعارتها. 

التعريف عن صفوف تعلم اللغة اليابانية الموجودة في كل منطقة  ذلك، يتمباإلضافة الى 

لكترونية لجمعية هيوغو الدولية. يمكنك تعلم اللغة اليابانية ي اليابان على الصفحة االف

في صفوف اللغة اليابانية التي تقام في كل منطقة. اذا كانت لديك مشاكل فال تقلق 

 ؤول الفصل او مع مدرس المادة.بمفردك مباشرًة قم بالتحاور مع مس

 

 ؟أين يمكنني تعلم اللغة اليابانية  17السؤال

صفوف تعلم اللغة اليابانية الموجودة في كل منطقة في اليابان على يتم التعريف عن 

 ية هيوغو الدولية.الصفحة االلكترونية لجمع


