
درباره آموزش دوره ابتدايی و راهنمايی در ژاپن
 کودکان خارجی نيز در صورتيکه متقاضی تحصيل در مدارس ابتدايی و

راهنمايی عمومی باشند، مانند کودکان ژاپنی می توانند از امکانات تحصيالت
رايگان بر خوردار شده و امکان تحصيل همانند ژاپنی ها برای آنها نيز تضمين

شده است. 

راهنمای تحصيلی برای اتباع خارجی
～روش ثبت نام در مدارس ژاپنی～

قابل توجه والدين محترم

مدت زمان تحصيل در دوره ابتدايی و راهنمايی 
 در ژاپن کودکانی که شش سالشان تمام می شود، می توانند وارد دوره ابتدايی شوند. دوره 

 ابتدايی شش ساله بوده و بعد از فارغ التحصيلی وارد دوره راهنمايی می شوند که دوره آن سه
ساله است.

شهريه و کتب درسی 
 مدارس ابتدايی و راهنمايی عمومی شهريه دريافت نمی کنند. درضمن کليه کتب درسی اين
 مقاطع بصورت رايگان توزيع می شود. فقط هزينه های تغذيه ومخارج متفرقه ديگر هر ماه

بايد پرداخت شود.

کمک هزينه تحصيلی 
 درصورتی که کميته آموزشی هر شهرستان تشخيص دهد که به داليل اقتصادی يک فرد امکان
  تحصيل در مقاطع ابتدايی و راهنمايی را ندارد. آن شخص می تواند کمک هزينه های الزم

برای تهيه وسايل آموزشی و تغذيه را دريافت کند.

دروس تدريسی در مدرسه 
 در دوره ابتدايی دروس ادبيات، اجتماعی، رياضی، علوم تجربی، زندگی، موسيقی، کاردستی،
 خانه داری و تربيت بدنی تدريس شده و زمان های الزم برای آموزش اخالق و فعاليت های

فوق برنامه يا تمرينات جامع در نظر گرفته شده است.
 در دوره راهنمايی، دروس ادبيات، اجتماعی، رياضی، علوم تجربی، موسيقی، هنر، تربيت،
 بدنی و زبان خارجی ( اصوًال زبان انگليسی) و غيره تدريس شده و زمان های الزم برای

آموزش اخالق و فعاليت های فوق برنامه يا تمرينات جامع در نظر گرفته شده است.

ペルシャ語فارسى



PTA فعاليت های
 در مدارس انجمنی به نام [پی تی ِا]وجود دارد که اعضای آنرا اوليا و مربيان تشکيل داده، و

 اوليا و مربيان با همکاری يکديگر « مسئوليت تأمين امنيت رفت و آمد کودکان به مدرسه» را
برعهده دارند. اميدواريم که سرپرستان کودکان حضور فعالی در اين انجمن داشته باشند.

مسير زندگی بعد از فارغ التحصيلی از دوره راهنمايی

 در ژاپن بيشتر فارغ التحصيالن دوره راهنمايی در دبيرستان ادامه تحصيل می دهند. ولی 
 افرادی هم هستند که در مدارس تخصصی مانند هنرستان و آموزشگاه فنی حرفه ای تحصيل

کرده و افرادی هم هستند که مستقيمًا وارد بازار کار می شوند.

با تحصيل در دوره راهنمايی آينده بهتری در انتظار است!

 والدين لطفًا با کودک به مدرسه ای که قرار است در آنجا ثبت نام کنند رفته و با معلم در باره
چگونگی تحصيل کودک در مدرسه صحبت کنند.

«با توجه به مراحل اداری که در انجمن آموزشی انجام شده است، قرار بر اين است که اين 
کودک در اين مدرسه تحصيل کند، لطفا مراحل اداری را انجام دهيد.»

روش ثبت نمام کودکان در مدراس ابتدايی و راهنمايی عمومی

 والدين ابتدا بايد به دفتر ثبت اتباع خارجی و انجمن آموزشی مراجعه کرده و عالقه خود به
تحصيل کودک در مدارس ابتدايی و راهنمايی را اعالم کنند.

«می خواهم اين کودک را در مدرسه ثبت نام کنم. لطفًا مراحل اداری آن را انجام دهيد.»

مدرسه ای که کودک بايد در آن ثبت نام کند را مشخص نموده و مراحل اداری انجام ميشود.
( اصل بر اين است که با توجه به سن کودک در مقطع مناسب مشغول به تحصيل شود.)
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