Сурган хүмүүжүүлэгч та бүхэнд

Сургуульд суралцах талаар гадаадын иргэнд зориулсан тайлбар
Японы сургуульд бүртгүүлэн орох тухай

モンゴル語 Монгол хэл

Япон улсын бага, дунд сургуулийн тухай
Гадаадын иргэн улсын бага, дунд сургуульд суралцах
ыг хүсвэл үнэ төлбөргүйгээр, япон иргэний нэгэн адил
боловсрол эзэмших боломжтой.
Бага, дунд сургуулийн сургалтын хугацааны тухай
Японд 6 нас хүрсэн хүүхдийг 4 сараас эхлэн бага сургуульд бүртгэн
оруулж, 6 жилийн ерөнхий боловсрол эзэмшүүлнэ. Бага сургууль төг
ссөний дараа дунд сургуульд дэвшин суралцуулж, 3 жилийн ерөнхий
боловсрол эзэмшүүлнэ.

Сургалтын төлбөр, сурах бичгийн тухай
Улсын бага, дунд сургуульд үнэ төлбөргүйгээр боловсрол олгоно. Мө
н бага, дунд сургуулийн сурах бичгийг үнэ төлбөргүйгээр тараан олго
но. Харин сургуулийн өдрийн хоол, ангийн сургалтын материалын тө
лбөрийг сар бүр төлнө.

Сургалтын тэтгэмжийн тухай
Эдийн засгийн шалтгаас болж бага, дунд сургуульд сурах бэрхшээлтэ
й бол хот, дүүргийн боловсролын зөвлөлийн зөвшөөрлөөр, сургуулий
н сургалтын материал ба өдрийн хоолны төлбөрт тэтгэмж үзүүлнэ.

Хамрагдах хичээл
Бага сургуульд япон хэл, нийгэм судлал, тоо бодох, байгалийн ухаан,
амьдрахуйн ухаан, дуу хөгжим, зураг, хөдөлмөр ба биеийн тамирын х
ичээл, ёс суртахууны хичээл, дугуйлан ба хичээлээс гадуурх сургалт з
эрэг хичээлүүд орно.
Дунд сургуульд япон хэл, нийгэм судлал, математик, байгалийн ухаа
н, дуу хөгжим, дүрслэх урлаг, биеийн тамир, техник хөдөлмөр, гэр аху
йн хичээл ба гадаад хэл (үндсэндээ англи хэл) болон ёс суртахууны
хичээл, дугуйлан ба хичээлээс гадуурх сургалт зэрэг хичээлүүд орно.

PTA-гийн үйл ажиллагаа
Сургуульд «PTA» гэдэг эцэг эхчүүд, сурагчдын зөвлөл байдаг ба «сург
уулиас аюул осолгүй харих байдлыг хамгаалан удирдах» зэрэг
үйл ажиллагааг хамтран явуулна. Сурган хүмүүжүүлэгчдийн
идэвхитэй оролцоо шаардлагатай.

Улсын бага, дунд сургуульд бүртгүүлэх дараалал

Сурган хүмүүжүүлэгч эхлээд оршин суугаа хот, дүүргийн гадаад и
ргэний бүртгэлийн газар болон боловсролын зөвлөлд хандан хүүх
дээ бага, дунд сургуульд суралцуулах хүсэлтэй байгааагаа мэдэгдэ
нэ үү.
«Хүүхдээ сургуульд оруулмаар байгаа тул бичиг баримт бүрдүүлж
өгөхийг хүсье.»

Сургуулиа тодорхойлж, сургуульд орох бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
（Үндсэн журмын дагуу суралцах хүүхдийн настай дүйцэх ангид оруу
лна.）

Сурган хүмүүжүүлэгч хүүхдийнхээ хамт сургууль дээр очно уу.
Анги даасан багштай уулзан, цаашдийн сургалтын талаар харилцан
ярилцана уу.
«Боловсролын зөвлөлд бичиг баримт бүрдүүлэн өгч, цаашид энэ сур
гуульд суралцах болсон тул сургуульд орох бүртгэлтийг хийж өгнө ү
ү.»

Дунд сургууль төгссөнөөр ирээдүйн олон зам нээгдэнэ!

Дунд сургууль төгссөний дараах сонголт
Японд дунд сургууль төгссөн олонхи сурагчид ахлах сургуульд дэвши
н суралцдаг. Мэргэжлийн коллеж болон тусгай мэргэжлийн сургууль,
ердийн ерөнхий боловсролын сургуульд дэвшин суралцах ба ажилд ор
ох хүүхэд ч байдаг.

