
 " خدمات مشاوره آموزشی " مرکزکودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون

 － سواالت متداول －
 

غيره و مدرسه به رودو مورددر 】 】 

 آن به يا شده وارد هيوگو استان در راهنمايی) دولتی (مدرسه ابتدايی مدرسه به خواهم می :1۱سوال 

 دهم؟ انجام بايد کاری شوم. چه منتقل

برای مشورت به بخش ورود به مدرسه در هيأت آموزش و پرورش شهرداری محل زندگی خود    پاسخ: لطفاً 

 .برويد و مراحل ثبت نام را طی کنيد

 

 بدهم؟ انجام بايد کاری شوم. چه هيوگو دراستان دولتی دبيرستان يک وارد : مايلم۲سوال

 .کنيد شرکت  شود، می برگزار مارس ماه در سال هر که ورودی آزمون در تا  است پاسخ: الزم

 درمدرسه (اگربرگزارميشود. ورودی امتحان فوريه، درماه دولتی، های ازدبيرستان برخی همچنين،

 به نظرتان مورد دبيرستان به ارائه برای ای نامه ،توصيه است ،ممکن باشيد کرده تحصيل درژاپن راهنمايیي

 .).باشد می خارجی آموزان دانش ورودی)برای (امتحان سهميه ی ويژه ی انتخاب شامل کهخوامدشد داده شما

  هيوگو استان پرورش و آموزش هيأت درسايت دولتی های دبيرستان ورودی امتحانات به مربوط اطالعات 

 .گرفت خواهد قرار

 

 دهم؟ انجام بايد کاری شوم. چه منتقل هيوگو استان در دولتی دبيرستان يک به خواهم : می۳سوال

 ً   انتخاب شويد، منتقل آنجا به خواهيد می که را دبيرستانی خود، زندگی محل آموزشی  منطقه در پاسخ: لطفا

 شرکت به ملزم شما ، کند تأييد را انتقال اين نظر مورد دبيرستان مدير اگر.بگيريد تماس دبيرستان آن با و کنيد

 انتقال، آزمون محتوای و موضوع ، تاريخ مانند جزئياتی که است ذکرت به الزم .هستيد انتقال امتحان در

  بپرسيد مربوطه دبيرستان از را جزييات الذ بود خواهد متفاوت دبيرستان هر  ،وبرایبسته

 

آشيا يا رشه: برای ورود يا انتقال به مدرسه  راهنمايی بين المللی دولتی استانی (تحت حمايت استان) ۴سوال

 استان) چه کاری بايد انجام بدهم؟دبيرستان بين المللی دولتی استانی (تحت حمايت 

 و شدخواهدبرگزار سال هر فوريه در آشيا استانی دولتی المللی بين راهنمايی  مدرسه ورودی پاسخ: آزمون

 بين راهنمايی  مدرسه سايت به وجوددارد.لطفا شروطی درخواست، دادن دارد.برای نيز انشا وامتحان مصاحبه

بايد درآزمون  ،برای ورود به دبيرستان بين المللی دولتی استانی.بفرماييد مراجعه آشيا استانی دولتی المللی

برای دسترسی به جزييات،لطفا به  که هرسال در ماه فوريه برگزار می گردد، شرکت کنيد. ده ورودی توصيه ش

 .سايت دبيرستان بين المللی دولتی استانی مراجعه بفرماييد



 .کنيد لسوادر مورد انتقال ، لطفا از مدرسه  مربوطه 

 

آيا دبيرستان دولتی استانی،سهميه ی ويژه ای (در آزمون ورودی) جهت انتخاب دانش آموزان خارجی  :۵ والس

 ؟است داده شده اختصاص

"کوبه کوهوکو"، " آشيا  ری وا"، امتحان ورودی که درداده می شود.درسال دوم ژاپنی " اختصاصپاسخ: بله.

دانش آموز خارجی   پذيرش سهميه برای۳شد، خواهد"، " ايتاميکيتا "، " کاکوگاوامينامی" و " کودرا" برگزار

 بود درنظر گرفته شده

 .سايت هيأت آموزش و پرورش استان هيوگو درج خواهد شدات مربوط به امتحانات ورودی، در اطالع

 

 دبيرستان وارد توانم می است. آيا ژاپن در دورهاز تر کوتاه من کشور در اجباری تحصيالت : دوره۶والس

 شوم؟ب

 شرکت درآزمون ،بايد اند رسانده پايان به کشورخارجی رادريک تحصيلی ساله ۹ دوره که پاسخ: کسانی

  دوره التحصيل فارغ يک علمی توانايی گواهی مقررات باشد،طبق سال۹از کمتر تحصيالتشان کنند.درصورتيکه

 باتمام را راهنمايی  دوره که شود قلمداد کسانی باالتراز يا و مساوی تواند می آنان علمی توانايی راهنمايی،سطح

 هيأت  دبيرخانه دبيرستان، آموزش بخش از جزييات، کنند.درمورد شرکت آزمون در توانند می ولذا اند رسانده

） تلفن: کنيد.(شماره هيوگوسوال استان وپرورش آموزش ۰۷۸۳۶۲ ۹۴۴۴   

 

             【 ) گوناگون فرهنگهای با همزيست کودکان حاميان( درمورد 】 

 : آيا امکان دريافت حمايت و پشتيبانی به زبان مادری هر فرد، در مدارس استان هيوگو وجود دارد؟۷ والس

پاسخ: استان هيوگو، به منظورحمايت از دانش آموزانی که تازه فعاليت های خود را در مدارس اين منطقه 

شروع کرده اند، بسته به زبان مادريشان، "حاميان کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون" را که می توانند به 

داردهايی برای اعزام "حاميان" وجود زبان مادری آن دانش آموز صحبت کنند، به مدرسه اعزام می کند.استان

 سايت  گوناگون" در فرهنگهای با همزيست کودکان "حاميان بخشدارد که خواهشمند است در مورد جزييات، به 

واست توسط ذکر است، اين درختالزم به .فرماييد گوناگون" مراجعه فرهنگهای با همزيست کودکان "مرکز

 .فرزند تان، انجام خواهد شد مدرسه 

 

 "حاميان کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون " چه کاری می توانند برای ما انجام دهند؟ : ۸سوال

ی ا" حاميان کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون "، با استفاده از زبانی که کودک در زندگی روزمره پاسخ: 

مادری)،آنها را در سازگارشدن به فعاليتهای داخل مدرسه ، يادگيری و ثبات ذهنی خود بکار می برد (زبان 

 .حمايت و پشتيبانی می کنند



 شوم؟" حاميان کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون " از يکی توانم می : چگونه۹سوال

رگزاری درصورت بپاسخ: درصورت نياز به حامی جديد، آزمون جديدی را برای جذب حامی برگزار می کنيم. 

 .به اطالع خواهيم رساند گوناگون" فرهنگهای با همزيست کودکان "مرکز سايتآزمون جديد، مراتب را در 

 

 شوم؟ان همزيست با فرهنگهای گوناگون حامی کودک -: چگونه می توانم  "داوطلب۱۰ سوال

 .شوند می پذيرفته کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون" حاميان "مرکز در هميشه ها پاسخ: درخواست

 با همزيستکودکان حاميان "مرکز سايت در که داوطلبان قسمت در نام ثبت درخواست فرم لطفا

کودکان همزيست با  "مرکزحاميان وبه کرده پر دانلودو  Down Loadا ر گوناگون" قراردارد فرهنگهای

 .کنيد ارسال فرهنگهای گوناگون"

 

【 گوناگون فرهنگهای با همزيست مرکزکودکان" درمورد "】 

 چه نوع مشاوره ای رامی پذيرد؟ "مرکز کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون": ۱۱ سوال

 کودکان خارجی به مدرسه و ادامه  پاسخ: "مرکز کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون"، در زمينه ی ورود

يادگيری دروس و غيره ، مشاوره  ايی در زبان ژاپنی، راهنمايی درتحصيل آنها در سطوح باالتر، راهنم

 .بگيريد تماس ما با ابتدا در لطفا مشاوره، اين از استفاده دهد.برای می ارائهتحصيلی 

 

: برای گرفتن مشاوره از"مرکز کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون"، چه راه هايی وجود ۱۲ سوال

 دارد؟

 ايميل .  ،)۰۷۹۷۳۵۴۵۳۸)،فکس (۰۷۹۷۳۵۴۵۳۷(حضوری، از طريق تلفن  بر مشاوره پاسخ: عالوه 

با استفاده از سيستم کنفرانس اينترنتی ،مشاوره  آنالين همچينو     (mc-center@hyogo-c.ed.jp)  

                                                                                                   را نيزمی پذيريم

 .آنالين، لطفا از قبل وقت بگيريد مشاوره  حضوری يا ذکراست ، برای درخواست مشاوره تالزم به 

 

فرهنگهای گوناگون"، درخواست : آيامی توان برای گرفتن مشاوره در"مرکز کودکان همزيست با ۱۳ سوال

 مترجم کرد؟

 .پاسخ: بله.می توانيد.در صورتيکه از  قبل ، درخواست کرده باشيد

 

: آيا هرکسی می تواند اسناد متعلق به "مرکز کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون" را به امانت ۱۴ سوال

 بگيرد؟

دهيم. برای جزييات ،از "مرکز کودکان با فرهنگهای ما اصوال اسنادمان را به هرکسی امانت می  پاسخ: بله.



 .سوال کنيداز ما گوناگون"

 

 : آيا "مرکز کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون"، روزهای شنبه و يکشنبه باز است؟۱۵ سوال

 .پاسخ: روزهای شنبه، يکشنبه و تعطيالت رسمی، تعطيل می باشد

 . باشد می  ۱۷ تا ۹از ساعت ساعات کار روزهای اداری( دوشنبه تا جمعه)، 

 

【 ديگر موارد 】 

: نمی توانم ژاپنی صحبت کنم. بنابراين نگران هستم آيا می توانم همگام با کالس، دروس را تعقيب ۱۶سوال

 ؟کنم

حاميان کودکان همزيست با فرهنگهای  "استان هيوگو، پس از ورود به ژاپن، به مدت يک سال،  پاسخ: 

تا دانش آموزان را با زبان مادری خودشان، در يادگيری دروس يا  اعزام می کنندرا به مدارس " گوناگون

 . ( درخواست حامی، از طريق مدارس انجام می شود.)اشنا شوندسازگاری با فعاليتهای داخل مدرسه 

 تحصيل در مدارس ژاپن است. حتی االمکان، سعی کنيد کم کم ژاپنی را ياد توانايی در زبان ژاپنی، الزمه 

بگيريد. در "مرکز کودکان همزيست با فرهنگهای گوناگون"، لوازم و کتابهای آموزشی برای يادگيری زبان 

سايت "انجمن بين المللی استان را به شما امانت دهيم.همچنين در ژاپنی موجود است. می توانيم آنها 

ی شده است.می توانيد زبان هيوگو"( بنياد منافع مشترک عمومی)، کالسهای زبان ژاپنی در هر منطقه معرف

هايی ژاپنی را درکالسهايی که درهرمنطقه برگزارمی شود، فرا بگيريد. درصورت بروز هر مشکلی، بتن

 .با معلم خود يا هر کدام از معلمين کادر مدرسه در آن مورد مشورت کنيد لطفادرصدد حل آن مشکل برنياييد 

 

 رم؟ياد بگي را ژاپنیزابان : کجا می توانم ۱۷ سوال

سايت "انجمن بين المللی استان هيوگو"( بنياد منافع مشترک عمومی)، کالسهای زبان ژاپنی در هر منطقه پاسخ: 

 .بگيريد تماس ام بالطفا   .را معرفی می کند


