
জাপােনর pাথিমক o মাখয্িমক িশkাবয্বsা সmেকর্
িবেদশী িশশরুাo জাপানী ছাtেদর মেতাi িবনা খরেচ জাপােনর সরকারী pাথিমক o 
মাধয্িমক sেল ভিতর্ হেত পাের ু । জাপানীেদর মেতা সমান িশkা পাoয়ার সেুযাগ িবেদশী 
িশশেুদর জনয্o িনি ত করা হেয়েছ।

িবেদশীেদর জনয্ c«vwZôvwbK　wk¶vi　িনেদর্শনা
জাপােনর sু–েল ভিতর্ হIqvi পdিত

িশশসুnােনর aিভভাবকেদর pিত

pাথিমক o মাধয্িমক sেল ভিতর্ ু হIqvi সময়
জাপােনর িনয়ম aনয়ুায়ী, িশশরু বয়স 6বছর পূণর্ হIqvi পেরর pথম eিpল মাস েথেক িশশ ুpাথিমক 
sেল ভিতর্ হয় o ু 6বছ‡ii pাথিমক িশkালাভ কের। pাথিমক sল েশু ‡ষ 3 বছ‡রi মাধয্িমক িশkা
 k–iy হয়।

িটuশন িফ o পাঠয্পুsক

সরকারী pাথিমক o মাধয্িমক sেলর েকান িটuশন িফ েনiু । eছাড়া pাথিমক o মাধয্িমক sেলর ু
পাঠয্পুsকo িবনামেূলয্ েদয়া হয়। তেব sেল দপুুেরর খাবার খরচু ,evrmwiK wd iতয্ািদ pিত মােস 
পিরেশাধ করেত হয়।

 িশkা সহায়তা
আিথর্ক কারেণ pাথিমক o মাধয্িমক sেল যাoয়া ক কর বেল িসিটু /oয়াডর্ /gােমর িশkােবাডর্  dারা 
িবেবিচত হেল খাতাপেtর খরচ বা sেল দপুুেরর খাবার খরেচ আিথর্ক সহায়তা পাoয়া েযেত পােরু ।

sু–j cvV¨µg
pাথিমক sেল জাপানী ভাষাু , সমাজিবদয্া, গিণত, িবjান, ˆ˜b›˜xb জীবন, স ীত, িচtাংকন, গাহর্¯n¨
িবদয্া o শরীরচচর্ া  িবষেয় পড়ােনা হয়। eছাড়া ৈনিতকতা, িবেশষ কাযর্kম eবং সামিgক িশkা সmেকর্ 
েশখােনা হয়।
মাধয্িমক sেল জাপানী ভাষা ু , সমাজিবদয্া , গিণত , িবjান , স ীত , িশlকলা , sাsয্রkা, 
pযিুkিবদয্া, গাহর্¯n¨ িবদয্া o িবেদশী ভাষা (মলূত iংেরজীভাষা) iতয্ািদ িবষেয় পড়ােনা হয়। eছাড়াo 
ৈনিতকতা , িবেশষ কাযর্kম eবং 
সামিgক িশkা সmেকর্ েশখােনা হয়।

ベンガル語 বাংলা



িপিটe কাযর্য্kম
sেল ু "িপিটe" বেল aিভভাবক o িশkকেদর mg›e‡q GKwU কিমিট থােক, যার ga¨‡g Ô
sেল যাoয়া আসার পেথ ছাtেদর িনরাপদ চলাচেলর িনেদর্শনা েদয়াু Õ mn　wewfb&b　কাযর্য্µg 
cwiPvjbv　Kiv　nq। ei কিমিটর কাযর্য্kেম aিভভাবক‡`র sেতাsতর্ aংশgহণ আশা করা ু
হয়।

মাধয্িমক sল পরবত  ু wk¶v

জাপােন মাধয্িমক sল েথেক utীণর্ েবশীরভাগ ছাti ucমাধয্িমক sেল ু ু fwZ© হয়। eছাড়া, 
f‡Kkbvj,কািরগরী সাধারণ েকাসর্ বা ucমাধয্িমক েকােসর্ ভিতর্ হoয়া, aথবা চাkরীেত ‡hvM`vb 
করা ছাto রেয়েছ।

মাধয্িমক sল ু ‡kl nIqvi পর wk¶vi　wekvj Øvi 
Eg&gy³nq।

িশশেুক সােথ িনেয় aিভভাবক wba©vwiZ sেল যােবন o িশkেকর সােথ sেলু ু i  c«vZ¨wnK 
জীবন িনেয় আেলাচনা করেবন।
"িকoik iiনকাiেদ িতত্সযুিুক িশেত েকািচরােনা গােkা িন িনuগাk সরু ুেকােতািন নাtােনােদ, িনuগাk 
িতত্সযুিুক o oেনগাi িশমাস" িশkােবােডর্  pেসিসং কের ei sেল সnােনর ভিতর্ হoয়া িঠক হেয়েছু , দয়া 
কের ভিতর্ র pেসিসং করনু।

সরকারী pাথিমক o মাধয্িমক sেল ভিতর্ ু nIqvi পdিত

aিভভাবক সবর্pথম বসবাসরত িসিট/oয়াডর্ /gােমর aিফেস aয্ািলেয়ন েরিজsশন বা িশkা wefv‡M 

িগেয় সnানেক pাথিমক বা মাধয্িমক sেল ভিতর্ করার icা ু Gfv‡e জানােবন।
"েকােদােমা o গােkা িন িনuগাk সােসতাiেনােদ, েতত্সযুিুক o oেনগাi িশমাস" আমােদর সnানেক sেল ু
িদেত চাi, দয়া কের তার জনয্ pেসিসং করনু।Ó

sল ু wba©vwiZ nIqvi ci ভিতর্ c«wµqv kyiy n‡Ÿ। 
(সাধারণত িশশরু বয়েসর সােথ িমল ‡i‡L kাস wba©viY Kiv nq)


	外国人のための就学ガイド_ベンガル語1
	外国人のための就学ガイド_ベンガル語2

