
Serviciul de consiliere educațională „Centrul multicultural pentru copii” 
- Întrebări frecvente - 

 

【Despre admiterea la școală】 

Q1 Aș dori să mă înscriu sau să mă transfer într-o școală publică elementară (liceu) 
din prefectura Hyogo. Ce ar trebui să fac? 

A Vă rugăm să mergeți la departamentul responsabil cu prezența școlii la consiliul 
municipal de învățământ unde locuiți și finalizați procedura. 

 
Q2 Aș dori să mă înscriu la un liceu public din prefectura Hyogo, ce ar trebui să fac? 
A Vi se va cere să susțineți examenul de admitere în luna martie a fiecărui an.În plus, 

unele licee publice oferă admitere recomandată în februarie, inclusiv selecție specială 
(admitere) pentru studenții străini. Informațiile privind examenele de admitere la liceele 
publice vor fi postate pe site-ul web al Consiliului de Educație al Prefecturii Hyogo. 

 
Q3 Aș dori să mă transfer într-un liceu public din prefectura Hyogo. Ce ar trebui să fac? 
A Vă rugăm să selectați un liceu la care doriți să vă transferați în zona școlii dvs. și să 

contactați liceul respectiv. 
Dacă directorul liceului dorit aprobă transferul, vi se va cere să susțineți examenul de 

transfer. Vă rugăm să verificați la școala la care doriți transferul, deoarece detalii 
precum data, subiectul și conținutul examenului de transfer vor diferi în funcție de 
fiecare liceu. 

 
Q4 Ce ar trebui să fac pentru a mă înscrie sau a mă transfera la Școala Gimnazială 

Internațională Prefecturală Ashiya sau la Liceul Internațional Prefectural? 
A Examenul de admitere la școala secundară internațională Ashiya Prefecturală se 

desfășoară în februarie în fiecare an și există interviuri individuale și examene de 
redactare. Există condiții de aplicare. Vă rugăm să vizitați site-ul web al Școlii 
Internaționale Prefecturale Ashiya. 

Pentru a vă înscrie la Liceul Internațional Prefectural, vi se va cere să susțineți testul 
de admitere recomandat, desfășurat în februarie în fiecare an. Pentru detalii, vă rugăm 
să consultați pagina principală a Liceului Internațional Prefectural. 

Vă rugăm să contactați fiecare școală pentru informații despre transfer. 
 
 



Q5 Liceul prefectural efectuează selecție specială a cotelor (examen de admitere) 
pentru studenții străini?  

A Da, o facem. În al doilea an în era Reiwa, la examenul de admitere , au fost recrutați 
3 elevi din fiecare din cele 5 școli: liceul prefectural Kobe Kohoku, liceul prefectural 
Ashiya, liceul prefectural Itamikita, liceul prefectural Kakogawa Minami și liceul 
prefectural Koji. 

Informațiile de admitere vor fi postate pe site-ul web al Consiliului de Educație al 
Prefecturii Hyogo. 

 
Q6 Perioada de învățământ obligatoriu în țara de origine a fost mai scurtă decât în 

Japonia. Pot să mă înscriu la liceu? 
A Cei care au absolvit un curs de 9 ani în învățământul școlar într-o țară străină vor 

trebui să susțină examenul. Dacă este scurt, puteți susține examenul fiind certificat ca 
având abilități academice egale sau mai mari decât cele care au absolvit liceul în 
conformitate cu regulile de certificare a absolvirii liceului. Pentru mai multe informații, 
vă rugăm să contactați Divizia de învățământ din liceu, Secretariatul Comitetului de 
învățământ al prefecturii Hyogo. (Număr de telefon 078-362-9444) 

 

【Despre „Susținătorii multiculturali pentru copii”】  

Q7 Este posibil să primesc sprijin în limba mea maternă la o școală din prefectura 
Hyogo? 

A În prefectura Hyogo, pentru a susține viața școlară a noilor veniți în Japonia, (care 
nu vorbesc bine limba japoneză) în limba maternă, trimitem „susținători de conviețuire 
multiculturală a copiilor” care pot vorbi limba maternă la școală. Există standarde pentru 
expediere. Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Susținători multiculturali 
pentru copii” de pe site-ul web al Centrului pentru coexistență multiculturală pentru copii. 

Cererea va fi făcută de școala în care sunteți înscris. 
 
Q8 Ce pot face „Susținătorii multiculturali pentru copii”? 
A  Susținătorii multiculturali ai coexistenței copiilor folosesc limba copiilor (limba 

maternă) pentru a sprijini adaptarea la viața școlară, sprijinul învățării și stabilitatea 
mentală. 

 
Q9 Cum pot deveni un „susținător multicultural al copiilor”? 
A Dacă este nevoie de un nou suporter, vom efectua un nou test pentru suporter. La 



efectuarea unui nou examen, vă vom informa pe site-ul web al Centrului Multicultural 
pentru Copii. 

 
Q10 Cum pot deveni „voluntar multicultural pentru copii”? 
A Centrul Multicultural pentru Copii acceptă cererile în orice moment. 

 Vă rugăm să descărcați formularul de cerere de înregistrare afișat în secțiunea 
Băncii Voluntarilor de pe site-ul Centrului pentru Coexistență Multiculturală cu Copii, 
completați-l și trimiteți-l Centrului pentru Coexistență Multiculturală cu Copii. 

 

【Despre Centrul Multicultural pentru Copii】 

Q11 Ce fel de consultare puteți primi la Centrul Multicultural pentru Copii? 
A  Centrul pentru coexistența multiculturală a copiilor oferă consiliere educaționale 

privind înscrierea și avansarea copiilor străini, predarea limbii japoneze, predarea 
învățării etc. Vă rugăm să ne contactați mai întâi. 

 
Q12 Ce fel de metodă este disponibilă pentru consultare la Centrul Multicultural pentru 

Copii? 
A Metode disponibile sunt : consultări prin vizitarea biroului, online prin telefon (0797-

35-4537), FAX (0797-35-4538), e-mail (mc-center(a)hyogo-c.ed.jp) și sistem de 
conferințe web Acceptăm consultări. 

 Dacă doriți să aveți o consultație la birou sau o consultație online, vă rugăm să faceți 
o rezervare în avans. 

 
Q13 Pot cere un interpret când am o consultație la Centrul Multicultural pentru Copii? 
A Da, puteți aplica în avans. 
 
Q14 Poate cineva să împrumute materialele Centrului Multicultural pentru Copii? 
A Da, în principiu, îl împrumutăm oricui. Pentru mai multe informații, vă rugăm să 

contactați Centrul Multicultural pentru Copii. 
 
Q15 Centrul multicultural pentru copii este deschis sâmbăta și duminica? 
A Închis sâmbăta, duminica și de sărbătorile legale. 

 Muzeul este deschis de la 9:00 la 17:00 în timpul săptămânii. 
 
 



【Alte】 

Q16 Nu pot vorbi japoneza, așa că sunt îngrijorat dacă pot ține pasul cu clasa. 
A În prefectura Hyogo, trimitem „susținători ai conviețuirii multiculturale a copiilor” în 

școli timp de un an după ce am venit în Japonia pentru a-i sprijini în învățarea în limba 
lor maternă și adaptarea la viața școlară. (Aplicațiile se fac de la școală.) Pentru a 
studia la o școală japoneză, trebuie să aveți abilități japoneze, așa că haideți să învățăm 
japoneză încetul cu încetul. Centrul Multicultural pentru Copii are materiale didactice și 
cărți pentru învățarea japonezei și le împrumutăm. În plus, site-ul web al Asociației 
Internaționale Hyogo (fundația de interes public încorporat) introduce cursuri de limba 
japoneză în fiecare regiune. De asemenea, puteți învăța japoneza la cursurile de 
japoneză desfășurate în fiecare zonă. Dacă aveți probleme, nu vă faceți griji singuri, vă 
rugăm să consultați profesorul de clasă sau profesorul de materie. 

 
Q17 Unde pot învăța japoneza? 
A Un site web (Asociația Internațională a Asociației Internaționale) Hyogo Prefecture 

International Association prezintă cursuri de limba japoneză în fiecare regiune. 


