
مدارس المرحلة االبتدائية واإلعدادية في اليابان
 يتم استقبال أطفال األجانب الذين يرغبون ف بااللتحاق في
 المدارس العامة للمرحلة االبتدائية واإلعدادية بالتساوي مع

 األطفال اليابانيين ،ويضمن لهم آذلك التعلم بمنهج متطابق مع
الطلبة اليابانيين .

دليل التعليم لألجانب
اليابانية بالمدارس االلتحاق إجراءات

أولياء األمور               

فترة التعليم المدارس االبتدائية واإلعدادية   
 في اليابان يتم التحاق الطفل للمرحلة االبتدائية في شهر إبريل بعد بلوغه
ستة أعوام بتعليم يستغرق ستة سنوات .وبعد تخرجه من المرحلة االبتدائية

. يستطيع االلتحاق بالمرحلة اإلعدادية،التي تستغرق ثالث سنواة

رسوم المواد الدراسية والكتب   
 ال يوجد رسوم للمواد الدراسية في المراحل المتوسطة واإلعدادية في

 المدارس العامة. وتوزع الكتب الدراسية لهذه المرحلتين آذلك دون مقابل
. ولكن يتم دفع تكاليف التعليم السنوي و الوجبات الغذائية بصورة شهرية.

مساعدات المنح الدراسية   
 في حال حكم لجنة التعليم بوجود صعوبات اقتصادية لدى أولياء األمور

 األجانب والتي تسبب صعوبة بالتحاق األبناء بالمدارس االبتدائية واإلعدادية
 يمكنهم الحصول على المساعدة لشراء األدوات المدرسية وتكلفة الوجبات،

. الغذائية

المواد الدراسية   
 ،المواد التي يتم تدريسها في المرحلة االبتدائية هي اللغة اليابانية

االجتماعيات، الحساب ،العلوم ،الحياة،الموسيقى ،الفنون التشكيلية ،المنزل
. البدنية ،باإلضافة إلى األخالق واألنشطة و فصول التعليم الشاملة،
 أما في المرحلة اإلعدادية فيتم تدريس اللغة اليابانية ،االجتماعيات

 الرياضيات ،العلوم ،الموسيقى ،الفنون ،التربية البدنية ،التقنيات ،المنزل،
ولغات أجنبية (اللغة االنجليزية مادة إجبارية) باإلضافة إلى األخالق واألنشطة

. وفصول التعليم الشاملة
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PTA نشاط الـ   
 هو لقاء يجمع بين أولياء األمور والمدرسين في المدرسة PTA لقاء الـ

 للتعاون في مجال  [إرشادات األمن والسالمة في أوقات الذهاب والعودة
 . [من المدرسة

. المشارآة اإليجابية ألولياء األمور في هذا اللقاء من األمور المرغوبة

بعد التخرج من المرحلة اإلعدادية   

 الكثير من طلبة اليابان ينتقلون إلى المرحلة الثانوية بعد التخرج من
 المرحلة اإلعدادية . باإلضافة إلى إمكانية اإللتحاق بالمدارس المتخصصة

. والمعاهد العامة ، وآذلك إمكانية التوجه إلى العمل مباشرة

مستقبل زاهر بعد التخرج من المرحلة اإلعدادية

 يرجى من أولياء األمور اصطحاب األطفال إلى المدرسة التي يرغبون
 االلتحاق بها.وهناك يتم التحدث مع المعلمين عن المدرسة و طبيعة

. الدراسة بها
 أتممت اإلجراءات الالزمة عند اللجنة التعليمية ،ولقد تقرر ادخال ابني في]

[ هذه المدرسة لذلك يرجى تسليمي األوراق المطلوبة للدخول

 تسلسل إجراءات اإللتحاق بالمدارس العامة
للمرحلة اإلبتدائية واإلعدادية

 في البداية نرجو من أولياء األمور الذهاب إلى نافذة تسجيل األجانب أو
 لجان التعليم في المناطق التي يقطنون بها ، وإعالمهم في الرغبة

بالتحاق أطفالهم بمدارس االبتدائية أو اإلعدادية  . 
[تسليمي األوراق المطلوبة　أود إدخال ابني إلى المدرسة لذلك أرجو]

. تحديد المدرسة المراد االلتحاق بها و القيام باإلجراءات
(آقاعدة ثابتة ..يتم أجراء معادلة تناسب السنة الدراسية مع عمر الطفل)
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