
「Pusat Multikultural untuk Anak-anak」 

Konter Konsultasi Pendidikan  

－ Pertanyaan yang sering kami terima － 
 

【Masuk sekolah】 

Ｑ１ Saya ingin masuk/pindah ke SD (SMP) negeri di dalam prefektur 

Hyogo. Bagaimana prosedurnya?  

Ａ Mohon datang ke bagian urusan sekolah dari Dewan Pendidikan yang 

dekat dengan tempat Anda tinggal untuk konsultasi dan mengurus 

prosedur selanjutnya. 

 

Ｑ２ Saya ingin masuk SMA negeri dalam prefektur Hyogo. Bagaimana 

prosedurnya?  

Ａ Anda harus ikut ujian masuk yang diselenggarakan setiap tahun 

pada bulan Maret. Beberapa SMA negeri juga menyelenggarakan ujian 

masuk dengan sistem rekomendasi termasuk ujian khusus untuk 

murid/siswa dari luar negeri pada bulan Februari. Informasi 

mengenai ujian masuk SMA akan diumumkan dalam website Dewan 

Pendidikan Prefektur Hyogo. 

 

Ｑ３ Saya ingin pindah ke SMA negeri dalam prefektur Hyogo. Bagaimana 

prosedurnya? 

Ａ Pilih salah satu SMA yang Anda ingin pindah di wilayah sekolah 

dari tempat tinggal dan menghubungi SMA tersebut. Jika kepala 

sekolah tersebut menerima permohonan Anda, maka Anda akan mengikuti 

ujian tes masuk sekolah. Informasi lebih rinci terkait ujian 

misalnya tanggal ujian, mata pelajaran/isi ujian dan lain-lain, 

berbeda-beda tergantung sekolah. Maka dari itu, mohon 

mengkonfirmasi kepada sekolah yang Anda ingin pindah. 

 

Ｑ４ Bagaimana prosedur untuk masuk/pindah ke SMP International Ashiya 

Prefektur Hyogo atau SMA International Prefektur Hyogo?  

Ａ Ujian masuk untuk SMP International Ashiya Prefektur Hyogo 

diselenggarakan setiap tahun pada bulan Februari. Ada beberapa 

persyaratan untuk mendaftar. Mohon mengkonfirmasi pada website SMP 

International Ashiya Prefektur Hyogo. 

Untuk masuk SMA International Prefektur Hyogo, Anda harus 

mengikuti ujian dengan sistem rekomendasi yang diselenggarakan 

setiap tahun pada bulan Februari. Untuk infromasi lebih rinci, 

mohon mengkonfirmasi website SMA International Prefektur Hyogo. 

Mengenai pindah sekolah, mohon menghubungi setiap sekolah. 

 



Ｑ５ Apakah SMA negeri melakukan ujian masuk khusus untuk murid/siswa 

dari luar negeri? 

Ａ Ya. Untuk ujian tahun 2020, beberapa sekolah yaitu SMA Ashiya, 

SMA Itami Kita, SMA Kakogawa Minami, SMA Kodera melakukan ujian 

khusus untuk menerima 3 murid per sekolah. 

Informasi mengenai ujian masuk akan diumumkan dalam website Dewan 

Pendidikan Prefektur Hyogo. 

 

Ｑ６ Jangka waktu pendidikan wajib di negara asal lebih pendek dari 

pada Jepang. Apakah saya bisa masuk SMA?  

Ａ Orang yang sudah lulus program pendidikan jangka waktu 9 tahun 

di luar negeri bisa mengikuti ujian masuk SMA. Apabila jangka waktu 

pendidikan wajib lebih pendek, maka Anda bisa mengikuti ujian masuk 

SMA dengan pengakuan pendidikan setaraf lulusan SMP berdasarkan 

peraturan sertifikat pendidikan. Untuk informasi lebih rinci, 

silakan menghubungi bagian Pendidikan SMA Kantor Dewan Pendidikan 

Prefektur Hyogo. (Nomer Telefon 078-362-9444) 

 

【Suporter Multikultural untuk Anak-anak】 

Ｑ７ Apakah saya bisa mendapat dukungan dengan bahasa ibu di sekolah 

dalam prefektur Hyogo?  

Ａ Pemerintah prefektur Hyogo mengirim “Suporter multikultural 

untuk anak-anak”yang mampu dengan bahasa ibu ke sekolah supaya 

dapat mendukung aktifitas Anda di sekolah pada waktu kedatangan 

awal di Jepang dengan bahasa ibu. Untuk informasi lebih rinci, 

silakan mengecek bagian suporter multikultural untuk anak-anak 

dalam website Pusat Multikultural untuk Anak-anak. 

Pendaftarannya akan dilakukan oleh pihak sekolah yang Anda masuk. 

 

Ｑ８ ”Suporter Multikultural untuk Anak-anak” bisa melakukan apa 

saja? 

Ａ  Suporter Multikultural untuk Anak-anak melakukan dukungan 

seperti dukungan adaptasi kehidupan sekolah, dukungan pelajaran, 

dukungan untuk stabilitas mental dan lain-lain dengan menggunakan 

bahasa yang dipakai oleh anak dalam kehidupan sehari-hari (bahasa 

ibu). 

 

Ｑ９  Bagaimana prosedurnya untuk menjadi“Suporter Multikultural 

untuk Anak-anak”? 

Ａ Apabila kami membutuhkan suporter baru, kami akan menyenggarakan 

ujian penerimaan suporter baru. Jika kami akan menyelenggarakan 

ujian, informasi akan diumumkan melalui website Pusat Multikultural 

untuk Anak-anak dan sebagainya. 



 

Ｑ10 Bagaimana prosedur untuk menjadi “Sukarelawan Multikultural 

untuk Anak-anak”? 

Ａ  Kami menerima pendaftaran kapan saja di Pusat Multikultural untuk 

Anak-anak. Silakan mengunduh formulir yang telah diposting pada 

halaman Volunteer Bank dalam website Pusat Multikultural untuk 

Anak-anak untuk mengisi, lalu dikirimkan ke Pusat Multikultural 

untuk Anak-anak.   

 

【Pusat Multikultural untuk Anak-anak】 

Ｑ11 Konsultasi apa saja yang diterima oleh Pusat Multikultural untuk 

Anak-anak? 

Ａ  Pusat Multikultural untuk Anak-anak melakukan konsultasi 

pendidikan seperti urusan terkait murid/siswa dari luar negeri yang 

masuk sekolah atau melanjutkan sekolah lebih tinggi, pelajaran 

bahasa Jepang, pelajaran umum dan lain-lain. Silakan hubungi kami 

terlebih dulu. 

 

Ｑ12 Jika ingin konsultasi di Pusat Multikultural untuk Anak-anak, 

bagaimana caranya? 

Ａ Selain konsultasi dengan datang langsung ke tempat, kami menerima 

konsultasi melalui telepon（0797-35-4537）, FAX（0797-35-4538）, e-

mail（mc-center@hyogo-c.ed.jp）, dan online dengan sistem web 

meeting. Apabila Anda ingin konsultasi dengan datang lansung ke 

tempat atau konsultasi dengan online, mohon melakukan reservasi 

sebelumnya. 

 

Ｑ 13  Apakah bisa meminta penerjemah untuk konsultasi di Pusat 

Multikultural untuk Anak-anak? 

Ａ Ya. Anda bisa reservasi sebelumnya. 

 

Ｑ14  Apakah bisa dan siapa saja yang dapat meminjam materi pelajaran/ 

bahan referensi milik Pusat Multikultural? 

Ａ Ya. Pada dasarnya, kami meminjamkan kepada siapa saja. Untuk 

informasi lebih rinci, silakan menghubungi pihak kami. 

 

Ｑ15  Apakah Pusat Multikultural untuk Anak-anak buka pada hari Sabtu 

dan Minggu? 

Ａ Kantor Pusat ditutup pada hari sabtu, minggu dan hari merah.   

Jam kerja adalah 9:00 - 17:00 pada hari kerja (Senin - Jumat). 

 

 

 



【Lain】 

Ｑ16  Saya khawatir tidak bisa mengerti kelas pelajaran karena tidak 

bisa bahasa Jepang. 

Ａ Pemerintah prefektur Hyogo mengirim “Suporter Multikultural 

untuk Anak-anak” ke sekolah selama 1 tahun setelah datang di 

Jepang untuk mendukung aktifitas dengan bahasa ibu supaya bisa 

adaptasi dengan pelajaran dan kehidupan di sekolah (Permohonan 

dilakukan oleh pihak sekolah). Akan tetapi Anda perlu mendapat 

kemampuan berbahasa Jepang untuk belajar di sekolah Jepang. Maka 

dari itu, Anda harus berusaha belajar bahasa Jepang sedikit demi 

sedikit. Pusat Multikultural untuk Anak-anak bisa meminjamkan 

materi pelajaran dan buku untuk belajar bahasa Jepang. Informasi 

tentang kursus bahasa Jepang di setiap daerah juga diberitahukan 

dalam situs web Asosiasi Internasional Hyogo. Anda bisa belajar 

bahasa Jepang di kursus bahasa Jepang yang diselenggarakan di 

setiap daerah. Apabila Anda hadapi kesulitan, jangan khawatir 

dengan sendiri tetapi konsultasilah dengan guru wali kelas atau 

guru setiap mata pelajaran.  

 

Ｑ17  Dimana saya bisa belajar bahasa Jepang? 

Ａ Di dalam situs web Asosiasi Internasional Hyogo, Anda bisa 

mendapat informasi mengenai kursus bahasa Jepang di setiap daerah. 


