
جاپان کے پرائمری اسکول اور جونيئر ہائی اسکول کے بارے ميں
 غير ملکی بچوں کو بهی جاپان کے سرکاری پرائمری اسکول اور جونيئر ہائی اسکول ميں داخلہ
 لينے کی صورت ميں جاپانی بچوں کی طرح ايک ہی معيار کی تعليم حاصل کرنے کا موقع فراہم

کيا جاتا ہے۔

غير مملکی لوگوں کے ليے اسکول ميں پڑهنے کی رہنمائی
 --جاپان کے اسکول ميں داخلہ لينے کی کارروائی  کے بارے ميں --                   

 والدين اور بچوں کے سرپرست کے                                        
ليے

 پرائمری اسکول اور جونيئر ہائی              
 جاپان کے پرائمری اسکول ميں چه سال کی تعليم فراہم کی جاتی ہے اور بچے کی عمر جباسکول ميں مدِت تعليم

 چه سال ہو جائے، تو اس سال کے اپريل سے پرائمری اسکول ميں داخلہ لے سکتا ہے۔
پرائمری اسکول کی تعليم مکمل ہونے کے بعد يہ بچہ جونيئر ہائی اسکول جا سکے گا اور تين

سال کی تعليم حاصل کرے گا۔

اسکول کی فيس اور درسی کتابيں      
 جاپان کے سرکاری پرائمری اسکول اور جونيئر ہائی اسکول کی فيس نہيں ہوتی ہے۔ اور درسی کتابيں
 بهی مفت فراہم کی جاتی ہيں۔ ليکن ضروری اشياء کے اور دو پہر کے کهانے کے اخراجات تو ہر ماہ

۔ادا کرنے ہوتے ہيں

پڑهائی کے ليے مالی امداد       
 متعلقہ بلديہ کی تعليمی کميٹی کی منظوری کی صورت ميں ان بچوں کو مالی تنگی کی وجہ
 سے تعليم حاصل کرنے ميں دشواری محسوس کرتے ہيں انهيں پڑهنے کے ليے ضروری
اشياء خريدنے کے ليے اور دو پہر کے کهانے کی رقم کے ليے مالی امداد دی جاتی ہيں۔

اسکول کے مضامين      
 ،پرائمری اسکول ميں قومی زبان (جاپانی)، معاشرتی علوم، رياضی، سائنس، زندگی، موسيقی
 تصوير و دستکاری، امور خانہ داری، اور جسمانی تربيت پر مشتمل مضامين کے ساته ساته

اخالقی علوم، خاس سرگرمياں اور اجتماعی پڑهائی نصاب ميں شامل ہيں۔
 جونيئر ہائی اسکول ميں قومی زبان (جاپانی)، معاشرتی علوم، رياضی، سائنس، موسيقی، فنوِن
لطيفہ، صحت اور جسمانی تربيت، امور خانہ داری اور فنی علوم اور غير ملکی زبان (اصولی
 طور پر انگريزی) وغيرہ پر مشتمل مضامين  کے ساته ساته اخالقی علوم، خاص سرگرمياں

اور اجتماعی پڑهائی نصاب ميں شامل ہيں۔

ウルドゥー語ردوا



پی ٹی اے کی سرگرمياں     
 اسکول ميں بچے کے سرپرست اور اساتذہ پر مشتمل [پی ٹی اے] نامی ايک انجمن  ہوتی ہے
 اور اس انجمن کے ممبر مل جل کر [ بچوں کے اسکول ميں آتے جاتے وقت حفاظتی اقدامات

کرنے ] وغيرہ کی سرگرمياں کرتے ہيں۔ بچے کے سرپرست اس ميں شريک ہوتے ہيں۔

جونيئر ہائی اسکول کی تعليم مکمل ہونے کے بعد     

 جاپان ميں جونيئر ہائی اسکول کی تعليم مکمل ہونے کے بعد زيادہ تر بچے ہائی اسکول ميں
 داخلہ ليتے ہيں۔ کچه بچے تو اعلی درجہ کی فنی اسکول يا اسپيشل ٹريننگ اسکول وغيرہ ميں

داخلہ ليتے ہيں اور کچه تو مالزمت کرنا شروع کرتے ہيں۔

  جونيئر ہائی اسکول کی تعليم مکمل ہونے سے مستقبل روشن ہو
!جائے گا

 سرپرست کو بچے کے ساته اس اسکول ميں جانا ہے جہاں داخلہ ديا گيا اور اسکول ميں استاد
کے ساته ضروری معامالت طے کرنا ہے۔

چونکہ تعليمی کميٹی ميں کارروائی کر کے اس اسکول ميں جانے کا فيصلہ کيا ہے، اس ليے ]
[ اس اسکول ميں داخلہ کی کارروائی مکمل کر ديجيے۔

سرکاری پرائمری اسکول اور جونيئر ہائی اسکول ميں داخلہ لينا

 سب سے پہلے سرپرست کو اپنے عالقہ کے فارينرز ريجسٹريشن کے دفتر يا تعليمی کميٹی
 جانا ہوتا ہے۔ اور وہاں يہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو پرائمری اسکول يا جونيئر ہائی

اسکول ميں داخل کرنا چاہتے ہيں۔
[ ہم اپنے بچے کو اسکول ميں داخل کرنا چاہتے ہيں تو اس کی کارروائی کر ديجيے۔ ]

 اس کے بعد اس بات کا فيصلہ کر کے، کہ بچے کو کس اسکول ميں داخل کرنا ہے، داخلہ کی
 اگلی کارروائی شروع کرنا ہے۔(اصولی طور پر بچے کی عمر کے مطابق فيصلہ کيا جاتا ہے

(کہ بچے کو کس جماعت ميں داخلہ ديا جائے گا۔
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