
「कोदोमो तबुङ्का क्योऊसेऊ सेन्टर（वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्च）」
शैलिक जानकारी ललने ठाऊ । 

－ धेरै आऊने प्रश्न हरु－ 

【सु्कल िनाा आदी बारे】 

Ｑ１ ह्योगो अञ्चलको सरकारी प्राथालमक सु्कल（लनमाबी सु्कल）मा िनाा हुने・लबचको समयमा िनााहुन चाहानु 

हुन्छ ? के गदाा राम्रो होला ? 

Ａ आफु बसेको नगरपालीकाको शैलिक कलमटी बोर्डको, सु्कल जानकारी लबिागमा सल्लाहा गर्न गई, 

संम्बन्धित कागज पत्रहरु तयार गनुास ।  

 

Ｑ２ ह्योगो अंञ्चलको सरकारी माध्यालमक लबध्यालयमा िनााहुन चाहानु हुन्छ ? के गदाा राम्रो होला ?  

Ａ प्रते्यक वर्ाा,３को मलहनामा हुने, सु्कल प्रवेश पररिा लदनु पने हुन्छ ।    

साथै, सरकारी माध्यालमक लबध्यालय आनुसार, लबदेशी लबध्याथीको लागी  लबशेर् चयन कोटा 

（िनाा प्रवेश कोटा）लाई समावेश गरर ２को मलहनामा लसफाररस प्रवेश पररिा गररने छ । सरकारी माध्यालमक 

लबध्यालयको िनाा हुने कुरा संग सम्बन्धित जानकारी, ह्योगो अंञ्चल लशिा बोर्डको होमपेज（homepage）

मा लेखेको लबष्तृत जानकारी हेनुा होला । 

 

Ｑ３ ह्योगो अंञ्चलको सरकारी माध्यालमक लबध्यालयमा, सु्कल सुचारु िई सकेको अवस्थामा िनााहुन चाहानु 

हुन्छ ? के गदाा राम्रो होला ?  

Ａ आफु बसेको ठाऊँ बाट लछर्न लमल्ने एररयामा सु्कल सुरु िई सकेको अवस्थामा, िनाा हुन माध्यालमक 

लबध्यालय, １ओटा छानु्नहोस、र त्यस सु्कलमा सम्पर्क गरर बुझ्नुहोस । 

        ईच्छाईएको माध्यालमक लबध्यालयपको लप्रन्धिपलले सु्कल सुचारु िई सके पलन, िनाा हुदा हुन्छ िलनएको 

आवस्थामा,  लसफाररस प्रवेश पररिा लदनु पने हुन्छ । साथै सुचारु िई सकेको सु्कल लछने पररिा लदने लदन, 

लबर्य, लिलि जानकारी आदीको, लबष्तृत कुरा प्रत्यक माध्यालमक लबध्यालय अनुसार फरक फरक हुने िएकोले, 

सम्बन्धित सु्कलमा बुलि पक्का गनुा होला ।  

 

Ｑ４ ह्योगो अंञ्चल लनलमात, आलशया ईन्टरनेशनल माध्यालमक लबध्यालय वा ह्योगो अंञ्चल लनलमात, आलशया 

ईन्टरनेशनल ऊच्च माध्यालमक लबध्यालयमा िनाा हुन・सु्कल सुचारु िई सकेको अवस्थामा िनाा हुनको लागी, 

के गदाा राम्रो होला? 

Ａ ह्योगो अंञ्चल लनलमात, आलशया ईन्टरनेशनल माध्यालमक लबध्यालयको प्रवेश पररिा प्रत्यक वर्र् ２मलहनामा, 

मौन्धखक र ललन्धखत पररिा हुनेछ । यस सु्कल, लछर्नको लागी लबलिन्न लनयम र अवस्थाहरु छन । आलशया 

ईन्टरनेशनल माध्यालमक लबध्यालयको होमपेज （ homepage）मा लेखेको कुरा हेरर बुझ्नु वा （पक्का 

गनुा） होला । ह्योगो अंञ्चल लनलमात, आलशया ईन्टरनेशनल ऊच्च माध्यालमक लबध्यालयको िनाा प्रत्यक वर्र्２
मलहनामा लसफाररस प्रवेश पररिा ललई गररने छ। लबष्तृत जानकारी ह्योगो अंञ्चल लनलमात, आलशया 

ईन्टरनेशनल ऊच्च माध्यालमक लबध्यालयको होमपेज（homepage）मा हेनुाहोला । सु्कल सुचारु िई 

सकेको अवस्थामा, िनाा हुने बारे , संबन्धित सु्कलमा बुझ्नु होला होला। 



 

Ｑ５ अंञ्चलका ऊच्च माध्यालमक लबध्यालयहरुमा लबदेशी लबध्याथीहरुको लागी लबरे्श िनाा प्रवेश चयन कोटा

（िनाा कोटा）ब्यवस्था गररएको छ ?  

Ａ हो、यो ब्यवस्था गररएको छ । लमलत 2020 सालको िनाामा, ह्योगो अंञ्चल लनलमात , कोबे कोउहोकु ऊच्च 

माध्यालमक लबध्यालय, ह्योगो अंञ्चल लनलमात, आलशया ऊच्च माध्यालमक लबध्यालय, ह्योगो अंञ्चल लनलमात, ईतामी 

लकता ऊच्च माध्यालमक लबध्यालय, ह्योगो अंञ्चल लनलमात, काकोगावा लमनामी ऊच्च माध्यालमक लबध्यालय, 

अंञ्चल लनलमात, कोउदेरा ऊच्च माध्यालमक लबध्यालय गरर５ओटा सु्कलमा, माथी ऊले्लन्धखत आनुसार３

जनाको कोटा ब्यवस्थापन गरेको लथयो।  

िनाा संग सम्बन्धित जानकारीको लागी, ह्योगो अंञ्चल लशिा बोर्डको होमपेज (homepage)मा लेखेको 

लबष्तृत जानकारी हेनुा होला । 

 

Ｑ６ आफ्नो देशमा （नेपाल） िएको आधारिुत लशिाको समय, जापानको िन्दा छोटो लथयो । त्यसैले ऊच्च 

माध्यालमक लबध्यालय िनाा हुन सलकन्छ ?  

Ａ आफ्नो देश अनुसार, सु्कलको लशिा ９वर्र्को पाठ्यक्रम पुरा गरेको ब्यन्धि हरुले मािै पररिा लदने सलकने 

कुरा छ । समय अवधी छोटो िएको अवस्थामा लनमाबी लशिा पास गरेको ब्यन्धिहरु संग, शैलिक लेवल बराबर 

वा त्यो िन्दा बढी चेकजाँच प्रमालनत गरर, पररिा लदन सलकनेछ । लबष्तृत जानकारीको लागी, ह्योगो लप्रफेक्चर 

लशिा सलचवालय, ऊच्च लशिा लबिागमा सम्पर्क गनुा होला ।（सम्पर्क नं : 078-362-9444） 

 

【「वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप सहयोगी」बारे 】 

Ｑ７ ह्योगो अंञ्चलको सु्कलहरुमा मातृिार्ा अनुसारको सहयोग प्राप्त गर्न सलकन्छ ? 

Ａ ह्योगो अंञ्चलमा, सुरुमा जापान आएका हरुलाई, सु्कल लजवन बारे, मातृिार्ाले सहयोग गर्नको लालग, 

मातृिार्ा बोल्न सके्न「वालबाललका लबलित संसृ्कलत सहयोगी」लाई सु्कलमा पठाऊदै छौ ं। यसरी पठाऊने 

लवशेर् लनयमहरु छन । लबसृ्तत जानकारीको लागी वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चको होमपेज

（homepage） मा िएको वालबाललका बहुसांसृ्कलतक समर्थक, िने्न ठाऊँमा हेनुाहोस्। साथै、अलपल 

फारम हाल तपाई पढ्दै गरेको सु्कलले िने काम गनुा हुनेछ । 

 

Ｑ８ 「वालबाललका लबलित संसृ्कलत सहयोगी」ले, कस्तो प्रकारको कुराहरु बुिाऊनु हुन्छ ? 

Ａ वालबाललका लबलित संसृ्कलत सहयोगीले, वालबाललकाको दैलनक सु्कल लजवानमा, बानी पाने बारे, मातृिार्ा 

（आफ्नो देशको िार्ा）प्रयोग गरेर, पढाऊने कुरामा सहयोग गने, मानलसक अन्धस्थरता हुन नलदन सहयोग 

गने आलद कुराहरु गनेछन । 

 

Ｑ９ 「वालबाललका लबलित संसृ्कलत सहयोगी ( सपोटर )」बन्न के गदाा राम्रो होला ? 

Ａ नयाँ सहयोगी (सपोटर) आवस्यक िएको अवस्थामा, सहयोगी (सपोटर)को नयाँ पररिा गराईनेछ। नयाँ 

पररिा गराईने अवस्थामा, वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चको होमपेज（homepage） आलद 

बाट सुचना लदईने छ । 



 

Ｑ10 「वालबाललका लबलित संसृ्कलत िोलन्धियर」बन्न के गदाा राम्रो होला ? 

Ａ वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चमा, सधै यस प्रकारको फारम िर्न खुल्ला गररएको छ।  

वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चको homepage मा िएको िोलन्धियर साईड िने्न ठाऊँमा 

िएको िती फारम डाऊन लोड गरर, िरेर वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्च मा पठाऊनु होला। 

 

【वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्च बारे】 

Ｑ11  वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चमा, कस्तो प्रकारको कुराहरुको सल्लाह ललन सलकन्छ?  

Ａ वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चमा, लबदेशी वालबाललकाहरु आदीको सु्कल लशिा, ऊच्च लशिा 

मार्ग दर्शन, जापानी िार्ा मार्ग, पढेर, लसकेर जाने मार्ग आदी संग सम्बन्धित शैलिक सल्लाहा गराऊनेछौ।ं  

सर्बप्रथम सम्पर्क गनुा होला ।  

 

Ｑ12  वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चमा, सल्लाहा ललने, कस्तो कस्तो प्रबृधीहरु छन ?  

Ａ गएर,सल्लाहा गने बाहेक, फोन:（0797-35-4537 र ＦＡＸ:（0797-35-4538） 

mail（mc-center@hyogo-c.ed.jp）,web conference system प्रयोग गदाा, online मा सल्लाहा 

गनेछौ।ं 

साथै、गएर सल्लाहा गने बाहेक र online मा सल्लाहा गने बेलामा अलि नै ररजर्ब  वा पक्का गनुाहोला।  

 

Ｑ13 वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चमा सल्लाहा ललन आऊने बेलामा ऊल्था(टर ान्सलेसन)को माग 

गर्न सलकन्छ ?  

Ａ सलकन्छ । यलद अलिम रुपमा माग फारम वा जानकारी लदनु िएमा । 

 

Ｑ14  वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चको जानकारी मुलक कागजात, जो कसैले पलन ललन सलकन्छ ?  

Ａ सलकन्छ । लवशेर्ता, सबै जनालाई लदईन्छ । लबसृ्तत जानकारीको लागी वालबाललका लवलित संकृलत 

मेललमलाप मञ्चमा सम्पर्क राख्नु होला ।  

 

Ｑ15  वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्च शलनबार・आईतबार खुलै्ल रहन्छ ? 

Ａ शलनबार・आईतबार・सरकारी लबदाको लदन बन्द रहने छन । 

खुल्ला रहने समय: लनयलमत(लबदा बाहेकका)को लदन９बजे बाट17बजे सम्म रहने छ । 

 

【त्यस बाहेक】 

Ｑ16  जापानी िार्ा नजाने्न िएकोले, किाको बारेमा, बुि्न सलकदैन लक िने्न लचन्ता छ ।  

Ａ ह्योगो अंञ्चलमा, जापान आए पलछ１वर्र् िरर、「वालबाललका लबलित संसृ्कलत सहयोगी ( सपोटर )」लाई 



सु्कलमा पठाई, मातृिार्ा दृरा, पढाई वा सु्कलको ब्याबहाररक बानी पार्नको लागी सहयोग गररने छ ।（यो 

फारम सु्कलबाट बुिाईनेछ ।）जापानको सु्कलमा पढ्नको लालग जापानी िार्ा महत्वपुर्न िएकोले  लबस्तारै 

लबस्तरै लसकेर अलि बढौ ं। वालबाललका लवलित संकृलत मेललमलाप मञ्चमा जापानी िार्ा पठन पाठनको लागी  

शैलिक सामािी, लकताब आदी, सापाटी ललने लदने पलन गररन्छ । साथै（सार्वजालनक जनचासो समुह）ह्योगो 

अन्तरालरर य मेललमलाप संिको homepage मा प्रते्यक एररयाको जापालनज किाहरु बारे, जानकारी 

गराईएको,जापानी िार्ा किामा , जापानी िार्ा पढ्न सलकन्छ । अल्मललएको कुराहरु िएमा एकै्ल टोलाएर 

नबसी आफ्नो किाको लटचर, लबर्यको लटचरहरु संग सल्लाहा गनुा होला ।  

 

Ｑ17 जापानी िार्ा काहाँ पढाई हुन्छ ?  

Ａ （सार्वजालनक जनचासो समुह ）ह्योगो अन्तरालरर य मेललमलाप संि को होमपेज （homepage）मा 

प्रत्यक एररयाको जापालनज किाहरु बारे, जानकारी गराईएको छ । 


