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खानागावा प्रान्तको साववजाननक उच्च माध्याममक ववद्यालय भनावको लागग गाइडबक
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募集 案内」の内容をもとに作成

されています。
यस िाइडबुक, खार्ािावा प्रान्तीय र्शक्षा सर्मर्तले जारी िर्े
“ शैर्क्षक सत्र 2023 खार्ािावा प्रान्तीय साविजर्र्क उच्च
माध्यर्मक र्वद्यालयमा भर्ाि छर्ौट हुर्े भती जार्कारी”को
र्वर्यवस्तुमा आधाररत रहेर र्सजिर्ा िररएको हो।
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神奈川県の公立高校入学者選抜の多言語情報

https://hsguide.me-net.or.jp
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高校進学ガイダンスの申し込み
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खानागािा केन क्योउइकु इइनखाइ, क्योउइकु क्योकु, कोउकोउ क्योउइकु खा न्युगाकुस्या सेन्बाचु तेइइन ग्रुप
(खानागािा प्रान्तीय वशक्षा पररषद् , वशक्षा विभाग, उच्च मा.वि. वशक्षा शाखा भनाव छनोट कमवचारी समूह)

TEL ०४५ – २१० – ८०८४
HP: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/kanagawa.html
एन वप ओ होउवजन ताबुन्खा क्योसेइ क्योइकु नेटिकव खानागािा (ME-net) कायावलय
(NPO बहुसाां स्कृवतक सह-जीिन वशक्षा नेटिकव खानागािा)
TEL ०४५ – ८९६ - ००१५ (सोम, बुर् र शुक्रबार 10:00～17:00) इमेल - :info @ me-net.or.jp
HP: https://me-net.or.jp/
गाइडबुक को अनुिाद सांस्करर् मावथका दु ई होम पेज बाट डाउनलोड गनव सवकन्छ।

प्रवेश परीक्षा हुने बेला सम्म ननम्न जानकारी थाहा पाइराख्नु होला
1 उच्च माध्यममक मिद्यालयको मकमिम
खानागावा प्रान्त नित्रको उच्च माध्यनमक नवद्यालयलाई, साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालय र ननजी उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा
नविाजन गररन्छ। साथै, कक्षाको समय आनि अनुसार, तीन प्रकारमा नविाजन गनव सनकन्छ।

(1) साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालय र ननजी उच्च माध्यनमक नवद्यालय बीचको फरक

साववजननक उच्च

-प्रान्त या नगरद्वारा स्थानपत
-खानागावा प्रान्तमा रहनु हुने व्यक्तिले िरखास्त निन सक्नुहुन्छ।
(ननर्ाव ररत समय र सञ्चार प्रणालीमा, कायवस्थल खानागावा प्रान्त नित्र िएमा िरखास्त निन सनकन्छ।

माध्यनमक

(प्रवेश परीक्षा नवनर्) समग्र साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालयले सञ्चालन गने “साझा चयन” र

नवद्यालय

ननर्ाव ररत समय प्रणाली (रानत्र) तथा सञ्चार प्रणालीले मात्र सञ्चालन गने “ननर्ाव ररत र सञ्चार प्रणाली
नविानजत चयन” गरी 2 थरी रहेका छन्। ☞ पृष्ठ 4

ननजी उच्च
माध्यनमक
नवद्यालय

- ननजी रूपमा स्थानपत
- उच्च माध्यममक नवद्यालय अनुसार नशक्षाको नीनत फरक हुन्छ।
(प्रवेश परीक्षा नवनर् ) उच्च माध्यनमक नवद्यालय अनुसार परीक्षा हुने निन, जााँच हुने नवषयवस्तु फरक
हुन्छ। ननजी उच्च मा.नव. 1 ओटा मात्रको लानग परीक्षा निन नमल्ने “नवशेष िखावस्त (एकल िरखास्त)” ,
साववजननक तथा ननजी उच्च मा.नव. एउटा एउटाको लानग परीक्षा निन नमल्ने “संयुि िखावस्त” र र्ेरै
सङ्ख्यामा ननजी उच्च मा.नव. का लानग एकैचोनट निन नमल्ने “ओपन” गरी 3 ओटा परीक्षा नवनर् छन्।
“नवशेष िखावस्त (एकल िरखास्त)” या “संयुि िखावस्त”मा उत्तीणव िएको बखतमा, उत्तीणव िएको उच्च
मा.नव.मा अध्ययन गनैपने हुन्छ। छोड्यो िने अन्य उच्च मा.नव.मा परीक्षा निन ननमल्ने हुन्छ।

(2) पूणवकालीन प्रणाली, ननर्ावररत समय प्रणाली र सञ्चार प्रणाली बीचको फरक
नसकाइको शैली अनुसार 3 प्रकारका पाठ्यक्रमहरू छन्।
पूणवकालीनको
पाठ्यक्रम

नबहान 8:40 बजे नतर िे क्तख अपराह्न 3:30 बजे नतर सम्म प्रत्येक निन कक्षा नलनुपने पाठ्यक्रम हो।
िीनक्षत हुन तीन वषव लाग्छ।

ननर्ाव ररत

केही नननिव ष्ट समयावनर्मा (नबहान, निउाँ सो, राती) कक्षा नलने पाठ्यक्रम, र्ेरैजसो नवद्यालयहरूमा
समय प्रणालीको रातीको समयावनर् हुन्छ।
आफ्नो पाठ्यक्रम बाहेकको समयावनर्मा पनन कक्षा नलन सनकने, फ्लेक्तिबल स्कुल िननने उच्च
पाठ्यक्रम
माध्यनमक नवद्यालय पनन छन्।
िीनक्षत हुन 4 वषव लाग्छ तर, नवद्यालय अनुसार 3 वषवमा िीनक्षत हुने प्रणाली पनन छ।

1

पाठ्यपुस्तक र प्रनशक्षण पत्रलाई आर्ार बनाएर, मूलतः आफ्नो घरमा तयार गरे को ररपोटव पेस गरर、
परीक्षामा
उत्तीणव िएर, क्रेनिट हानसल गने पाठ्यक्रम हो।
सञ्चार प्रणालीको
प्रत्येक निन नवद्यालय जानुपने जरूरी हुाँ िैन। मनहनामा 2-3 चोनट सम्म चानहाँ, हानजर िएर साक्षात्कार
पाठ्यक्रम
मागविशवन (स्कुनलङ्ग) प्राप्त गनुवपने आवश्यकता हुन्छ।
ररपोटव तयारको लानग स्कुनलङ्ग लाई कायावलय खुल्ने निनमा गररनिने, इन्टरनेट प्रयोग गरे र पढ् न सनकने
उच्च माध्यनमक नवद्यालय पनन छन्।

(3) ग्रेि नसस्टम र क्रेनिट नसस्टम बीचको फरक
क्लास या ग्रेि नविाजन तररका अनुसार िु ई प्रकारका छन्।
ग्रेि नसस्टम
क्रेनिट नसस्टम

ग्रेि अनुसारको र्ेरैजसो अध्ययन नवषयवस्तु (कररकुलम) ननर्ाव ररत िएको नसस्टम हो।
ग्रेिको नविाजन निइ, आवश्यक क्रेनिट हानसल गरे र िीनक्षत हुन सनकने नसस्टम हो।

(4) सामान्य पाठ्यक्रम र नवनशनष्टकृत पाठ्यक्रम, समग्र पाठ्यक्रमको बारे मा
उच्च माध्यनमक नवद्यालयहरू, अध्ययनको नकनसम अनुसार, पाठ्यक्रमहरू फरक छन्।
खानागावा प्रान्तको साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा ननम्न पाठ्यक्रमहरू छन्।

राष्टरिाषा, िौगोनलक इनतहास, नागररक नशक्षा, गनणत, नवज्ञान, अङ्ख्ग्रेजी लगायतका साझा
सामान्य पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रममा केन्द्रीकृत रहेर अध्ययन गने, सबैिन्दा सार्ारण पाठ्यक्रम हो।
ग्रेि नसस्टम र क्रेनिट नसस्टम हुन्छन्।

सामान्य पाठ्यक्रम िनेको कुनै नवशेष क्षेत्र थप गरे र पढाइ हुने नवषय हो।
सामान्य पाठ्यक्रम
नवनशनष्टकृत कोसव

योकोहामा नगर स्थानपत ‘तोचुका उच्च माद्यानमक नवद्यालय’मा सामान्य पाठ्यक्रम
अन्तगवतको सङ्गीत कोसव रहे को छ।
क्रेनिट नसस्टम हुन्छ।
कृनष, उद्योग, वानणज्य, मत्स्य पालन, घरबार,
ननसवङ्ख, कल्याण, नवज्ञान, शारररीक नशक्षा, सङ्गीत, कला, अन्तराव ष्टर, अन्तराव नष्टरय सम्बन्ध,

नवनशनष्टकृत पाठ्यक्रम

समग्र उद्योग, रङ्गमञ्च कलाकाररता सम्बन्धी पाठ्यक्रम रहे कोले, व्यावसानयक ज्ञान तथा
प्रनवनर्को आर्ार अध्ययन हुनेछ।
ग्रेि नसस्टम र क्रेनिट नसस्टम हुन्छन्।
सामान्य पाठ्यक्रमको नवषय र नवनशनष्टकृत पाठ्यक्रमको नवषयबाट आफूलाई मिशेष लाग्ने

समग्र पाठ्यक्रम

मिषय चयन गरे र पढ् न समकने पाठ्यक्रम हो।
क्रेनिट नसस्टम हुन्छ।

2

प्रवेश परीक्षाको बेलामा ननम्न कुराहरू पुनष्ट गररराख्नु होला
2 प्रिेश परीक्षा िम्मको तामलका (नयााँ कोरोना िाइरस सङ्ख्क्रामक रोगको अवस्था अनुसार पररवतवन हुन
सक्नेछ।)
जापानको माध्यनमक नवद्यालय निनक्षत िएको
अथवा निनक्षत हुने योजना िएको व्यक्ति

2022 साल
सेप्टेम्बर िे क्तख नोिेम्बर

प्रवासबाट नवद्यालय नशक्षामा हुने नौ
वषवको पाठ्यक्रम सम्पन्न गरे को व्यक्ति

“जापानी िाषा मातृिाषा निएका व्यक्तिहरूको लानग उच्च माध्यनमक नवद्यालय प्रवेश गाइिान्स”
*खानागावा प्रान्तको साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा िनाव हुने व्यक्ति चयन सम्बन्धी जानकारीलाई
ME-net (मि-नेट) वेबसाइट माफवत प्रिान गररने छ।

https://hsguide.me-net.or.jp

2022 साल अक्टोबर
अक्तन्तम

2022 साल
निसेम्बर िे क्तख

साववजाननक उच्च माध्यनमक नवद्यालयको िनाव नसट सङ्ख्या खानागावा केन क्योइकु इइन खाइ
(खानागावा प्रान्तीय नशक्षा पररषि् ) को होमपेज वा पत्रपनत्रकाबाट घोषणा गररनेछ।

माध्यानमक नवद्यालयमा साक्षात्कार नमनटङ्ग आनि
गरे र, उच्च माध्यनमक नवद्यालय प्रवेश परीक्षाको

वणवन सिा” मा उपक्तस्थत हुनु होला।(☞पृष्ठ 9)

पुनष्ट गररन्छ।“सामान्य िनावमा हुने नवशेष प्रवेश

“सामान्य िनावमा हुने नवशेष प्रवेश परीक्षाको नवनर्”

परीक्षाको नवनर्” माध्यनमक नवद्यालय माफवत

वणवन पनन गररनेछ। (☞पृष्ठ 16）

आवेिन गररन्छ।(☞पृष्ठ 16)

2023 साल जनवरी
िे क्तख साझा चयन
र
नवशेष िनाव (*1)
समय तानलका आनि
☞पृष्ठ 4

निसेम्बर 3 ताररख शननबारको ”प्रान्तीय नशक्षा पररषि् को

क：प्रवेश परीक्षा हुने उच्च माध्यनमक नवद्यालय (1 ओटा) मा नवद्यालय िनाव को लानग अनुरोर्
पत्र पेश गने।
ख：िरखास्त पररवतवन 1 चोनट मात्र गनव सनकने।
ग：शैनक्षक क्षमता जााँ च या अन्तवावताव लगायतका जााँच नलइने।
घ：उत्तीणव व्यक्तिको घोषणा हुन्छ।
साझा चयन र नवशेष िनाव एवम् ननजी उच्च माध्यनमक नवद्यालय आनिमा
पास िएको व्यक्तिले, ननर्ावररत समय प्रणाली र सञ्चार प्रणाली नविागको चयन
र िोस्रो चोनटको िनाव (※2)मा िरखास्त निन नमल्दै न।

2023 साल माचविेक्तख
ननर्ाव ररत
र
सञ्चार प्रणाली नविानजत
चयन तानलका आनि
☞पृष्ठ 4

क：प्रवेश परीक्षा हुने उच्च माध्यनमक नवद्यालय (1 ओटा) मा नवद्यालय िनाव को लानग अनुरोर्
पत्र पेश गने।
ख：िरखास्त पररवतवन 1 चोनट मात्र गनव सनकने।
ग：शैनक्षक क्षमता जााँ च या अन्तवावताव लगायतका जााँच नलइने।
घ：उत्तीणव व्यक्तिको घोषणा हुन्छ।

*1 नवशेष िनाव: “प्रान्त ननवासी नविे शी आनिका नवशेष िनाव” (20 ओटा नवद्यालयमा िनाव ), ”नविे शबाट फकेका नवद्याथीका नवशेष िनाव ” (8 ओटा नवद्यालयमा िनाव) िरखास्त योग्यता
(☞पृष्ठ 5)
*2 िोस्रो चोनटको िनाव, पूणवकालीन, ननर्ावररत समय प्रणाली (राती बाहेक) िएका उच्च माध्यनमक नवद्यालयको हकमा, साझा चयनबाट िनाव नसट क्षमता निररएको उच्च माध्यनमक
नवद्यालयमा आवश्यकता हेरेर माचवको प्रारम्भमा आयोजना गररन्छ। ननर्ावररत र सञ्चार प्रणाली नविानजत चयन िन्दा निन्दै समय तानलका अनुसार आयोजना गररनाले, िु वै तफव िरखास्त
गनव सनकन्छ। साथै, ननर्ावररत समय प्रणाली (राती) र सञ्चार प्रणालीको उच्च माध्यनमक नवद्यालयको हकमा, ननर्ावररत र सञ्चार प्रणाली नविानजत चयनबाट नसट क्षमता निररएको उच्च
माध्यनमक नवद्यालयमा आवश्यकता हेरेर माचवको अन्तमा आयोजना गररन्छ।

नयााँ कोरोना भाइरस सङ्क्क्रामक रोगको कारणले मलइने थप अमतररक्त जााँच सम्बन्धमा ☞पष्ृ ठ 10

3

3 िािवजमिक उच्च माध्यममक मिद्यालयको भिाव हुिे मिद्यार्थी चयिको िाराांश र तामलका
(नयााँ कोरोना भाइरस सङ्क्क्रामक रोगको अिस्था अनुसार पररिततन हुन सक्नेछ।)
आनथवक वषव 2023 खानागावा प्रान्तीय साववजननक उच्च माध्यानमक नवद्यालय नवप्रवेशी नवद्याथी चयन तानलका
जनवरी
25

फेब्रुअरी
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साझा चयन वा नवशेष िनाव आयोजना समयावनर्
A A A

A A A

B B B

C C C

D

E

माचव
1
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मनिातररत र सञ्चार प्रणाली मिभामजत चयन आयोजना
समयािमि
A A

B B

C

C

E

A: आवेिन कागजात पेस B: िरखास्त पररवतवन समयावनर् C: जााँच हुने निन (शैनक्षक क्षमता जााँच या अन्तवावताव) D: अनतररि जााँच
E: उत्तीणव घोषणा

चयिको प्रकार

पाठ्यक्रम

पूर्वकालीि, मिर्ावररत
िमयⅠ(＊)

िनाव

िनाव नलइने व्यक्ति, िनाव नसट
क्षमताको 100 % हुनेछन्।

िरखास्त
िाझा चयि
र
मिशेष भिाव

िञ्चार प्रर्ाली

िनाव नलइने व्यक्ति, िनाव नसट क्षमताको 80% हुनेछन्।

एउटा प्रणाली वा पाठ्यक्रम वा कोसव आनिमा िरखास्त गने।
िरखास्तमा आवेिनपत्र र अन्तवावताव नसट आनि पेस गने। ☞पृष्ठ
6
िरखास्त पररवतवन 1 चोनट मात्र गनव सनकने। ☞पृष्ठ 10

*जनिरी 25 ताररखदे खख 27 ताररखसम्म भने,
हुलाकबाट आएको प्राप्त गने अिमि ☞पृष्ठ 10

जााँच

शैनक्षक क्षमता जााँच तथा अन्तवावताव ☞पृष्ठ 11
नवनशष्टता जााँच गने उच्च माध्यनमक नवद्यालय पनन छन्।

अन्तवावताव अथवा ननबन्ध लेखन
☞पृष्ठ 11

छनोट

सार्ारण िनाव ☞ पृष्ठ 12 को छनोट नवनर् हेनुवहोला।
नवशेष िनाव ☞ सवेक्षण पत्रलाई प्रयोग नगरर छनोट गररन्छ। (**)

सवेक्षण पत्र र आयोजना गररएको
जााँचको ननतजालाई आर्ार बनाएर
समग्र रूपले छनोट गररन्छ।

िनाव नलइने व्यक्ति, िनाव नसट क्षमताको 20% हुनेछन्।
तथानप, साझा चयनबाट नसट क्षमता निररएको उच्च माध्यनमक नवद्यालयको हकमा, नपुगेको
व्यक्ति सङ्ख्यालाई िनाव नलइने व्यक्तिमा थप गररन्छ।

िनाव

मिर्ावररत र िञ्चार
प्रर्ाली मिभामजत
चयि

मिर्ावररत िमय
Ⅱ(＊)

एउटा प्रणाली, पाठ्यक्रम वा कोसव आनिमा िरखास्त गने।
िरखास्तमा आवेिनपत्र र अन्तवावताव नसट आनि पेस गने। ☞पृष्ठ 6
िरखास्त पररवतवन 1 चोनट मात्र गनव सनकने।☞पृष्ठ 15

िरखास्त
आयोजना गरराँ िैन।

जााँच

छनोट

शैनक्षक क्षमता जााँच र अन्तवावताव ☞पृष्ठ 15
नवनशष्टता जााँच गने उच्च माध्यनमक नवद्यालय पनन
छन्।

☞पृष्ठ 12 को छनोट नवनर् हेनुवहोला।

अन्तवावताव अथवा ननबन्ध लेखन
☞पृष्ठ 15
सवेक्षण पत्र र आयोजना गररएको
जााँचको ननतजालाई आर्ार बनाएर
समग्र रूपले छनोट गररन्छ।

＊ ननर्ावररत समय प्रणालीⅠ・・・ राती बाहेकको ननर्ावररत समय प्रणाली उच्च माध्यनमक नवद्यालय
प्रान्तीय योकोहामा आनकरातोमो उच्च माध्यनमक नवद्यालय, प्रान्तीय खावासाकी उच्च माध्यनमक नवद्यालय, प्रान्तीय आचुगी सेइनान उच्च माध्यनमक नवद्यालय, प्रान्तीय सागामी कोयोखान
उच्च माध्यनमक नवद्यालय, योकोहामा नगर योकोहामा सोगो (समग्र) उच्च माध्यनमक नवद्यालय, कावासाकी नगर खावासाकी उच्च माध्यनमक नवद्यालय
ननर्ावररत समय प्रणालीⅡ・・・ननर्ावररत समय प्रणालीⅠ बाहेक रातीको ननर्ावररत समय प्रणाली उच्च माध्यनमक नवद्यालय
** प्रान्तीय सागामम-हारा याएइ उच्च मा.नवमा नविे शबाट फकेका नवद्याथी नवशेष, प्रान्तीय योकोहामा क्योकुयोउ उच्च मा.नव आनिको मिशेष भनात हरूमा सिेक्षण पत्रलाई

प्रयोग गररनेछ।
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4 दरखास्त योग्यता र आिेदिका लामग आिश्यक पिे कागजात आमद
(1)
िरखास्त योग्यता
सामान्य िनावका लानग िरखास्त योग्यता
िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालय

िरखास्त योग्यता

पूणवकालीनको सामान्य िनाव

तलका ＡＢＣ सबै नित्र पने व्यक्ति
Ａ 2008 साल अनप्रल 1 ताररख िन्दा पनहले जक्तिएका व्यक्ति
Ｂ माध्यनमक नवद्यालय अथवा नविे शको नवद्यालय नशक्षामा नवौ ाँ वषवको पाठ्यक्रममा िीनक्षत
िएको व्यक्ति, अथवा, 2023 साल माचव 31 ताररख सम्ममा िीनक्षत हुने योजना िएको
व्यक्ति
Ｃ मूल व्यक्ति र अनििावक खानागावा प्रान्तमा बसोबास गरररहेको, अथवा, 2023 साल
अनप्रल 1 ताररख सम्ममा खानागावा प्रान्तमा सने योजना िएको व्यक्ति

ननर्ाव ररत समय प्रणाली वा सञ्चार
प्रणालीको सामान्य िनाव

ＡＢ सनहत, Ｄ नित्र पने व्यक्ति
Ｄ खानागावा प्रान्तमा बसोबास गरररहेका माननस, अथवा, 2023 साल अनप्रल 1 ताररख
सम्ममा खानागावा प्रान्तमा सने योजना िएको माननस (कायवस्थल खानागावा प्रान्तमा
िएपनन हुने)

नवशेष िनाव को लानग िरखास्त योग्यता

प्रान्त ननवासी नविे शी आनिको नवशेष ＡＢＣ (ननर्ाव ररत समय प्रणालीको हकमा ＡＢＤ) सनहत, Ｅ र Ｆ नित्र पने व्यक्ति
िनाव
Ｅ िे श प्रवेश पनछको बसोबास अवनर् 2023 साल फेब्रुअरी 1 ताररखमा कुल 6 वषव नित्र
पने व्यक्ति (प्राथनमक नवद्यालय प्रवेश अगानिको बसोबास अवनर् बाहेक)
(िनाव गने उच्च माध्यनमक नवद्यालय Ｆ नविे शी नागररकता िएको व्यक्ति, अथवा, जापानको नागररकता नलएको 6 वषव नित्रको
पूणवकालीन 16 ओटा
व्यक्ति (2023 साल फेब्रुअरी 1 ताररखमा)
ननर्ाव ररत समय प्रणाली 4 ओटा
☞पृष्ठ 13)

नविे शबाट फकेका नवद्याथी नवशेष
ＡＢＣ सनहत, Ｇ नित्र पने व्यक्ति
िनाव
Ｇ अनििावकको जानगर आनिको कारणले गिाव, लगातार 2 वषव िन्दा बढी नविे शमा
(िनाव गने उच्च माध्यनमक नवद्यालय
बसोबास गरे र, स्विे श फकेको निन 2020 साल अनप्रल 1 ताररख िन्दा पनछ िएको
पूणवकालीन 8 ओटा
व्यक्ति
☞पृष्ठ 14)
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(2) आवेिनको लानग आवश्यक कागजात आनि
सामान्य िनाव

सामान्य िनाव

1) नवद्यालय प्रवेश आवेिनपत्र
2) प्रवेश परीक्षा शुल्क (*1)
*1 गत आनथवक वषवमा पूणवकालीन 2,200 येन
ननर्ाव ररत समय प्रणाली 950 येन (तथानप, योकोहामा नगरको ननर्ावररत समय प्रणालीको
हकमा 650 येन)
सञ्चार प्रणाली 0 येन
3) सवेक्षण पत्र आनि (माध्यनमक नवद्यालयद्वारा पेस (*2)
*2 नविे शबाट नवद्यालय नशक्षामा हुने नौ ाँ वषवको पाठ्यक्रम सम्पन्न गरे को व्यक्ति या, 18 वषव वा सो (2023 साल
अनप्रल 1 ताररखमा) िन्दा बढी उमेर िएको व्यक्तिले पेस गनुव पिै न।
4) नवनवर् (अन्तवाव ताव नसट लगायतका आफुले आवेिन गनव लागेको उच्च माध्यनमक नवद्यालयले तोकेको
कागजपत्र)

नवशेष िनाव
प्रान्त ननवासी
नविे शी आनिको
नवशेष िनाव

नविे शबाट फकेका
नवद्याथी नवशेष िनाव

1) 2) 3) 4) सनहत
5) नविे शी नागररकता िएको, अथवा, जापानको नागररकता प्राप्त गरे को 6 वषव नित्र िएको प्रमानणत हुने
कागजात
6) जापानमा प्रवेश गरे को कुल 6 वषव नित्र िएको प्रमानणत हुने कागजात (राहिानी आनि)
1) 2) 3) 4) सनहत
7) अनििावकको जानगर आनिको कारणले, लगातार 2 वषव िन्दा बढी नविे शमा बसोबास गरे को कुरा
प्रमानणत हुने कागजात (*3)
8)

स्विे श फकेको 2020 साल अनप्रल 1 ताररख वा सो िन्दा पनछ िएको कुरा प्रमानणत हुने कागजात (*3)

*3 कम्पनीको प्रमाणपत्र अथवा अनििावक र मूल व्यक्तिको राहिानी आनि
〇 उही उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा 2 ओटा िन्दा बढी कक्षा (नबहानी कक्षा, निवा कक्षा) िएको ननर्ावररत समय प्रणाली नवद्यालयमा, िनाव आवेिन ििाव
िु ईओटा नवकल्प सम्म िनव सनकन्छ। साथै, कृनष, उद्योग, व्यापार एवम् जल तथा मत्स्य सम्बक्तन्धत पाठ्यक्रम मध्येबाट, 2 ओटा िन्दा बढी पाठ्यक्रम िएको
नवनशनष्टकृत पाठ्यक्रम िएका नवद्यालयमा पनन, आवेिनपत्रमा िु ईओटा नवकल्प सम्म िनव सनकन्छ। तथानप, प्रथम नवकल्पबाट ननर्ावररत नसट निररएमा मात्र
नद्वतीय नवकल्पबाट छनौट प्रनक्रया गररन्छ।
साथै, प्रान्त स्थानपत योकोहामा अन्तरावनष्टरय उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा िने, अन्तरावनष्टरय पाठ्यक्रम (अन्तरावनष्टरय ब्याकलोरे ट कोषव बाहे क) एवम्
अन्तरावनष्टरय ब्याकलोरे ट कोषव सम्बन्धमा, िनाव आवेिन पत्रमा नद्वतीय नवकल्प सम्म लेख्न सनकन्छ।

5 िािवजमिक उच्च माध्यममक मिद्यालयको प्रिेश परीक्षा शुल्क िा भिाव शुल्कको छु ट िा माफी
प्रर्ाली बारे मा
○ प्रवेश परीक्षा शुल्क र िनाव शुल्कको छु ट वा माफी प्रणाली िन्नाले
आनथवक कारणले प्रवेश परीक्षा शुल्क वा िनाव शुल्क (िनाव रकम) को िुिानी गनव अप्ठ्ठ्यारो परे को व्यक्तिलाई लनक्षत गिै , प्रवेश
परीक्षा शुल्क वा िनाव शुल्कको पुरै िाग अथवा आं नशक िाग माफी निने प्रणाली हो। (नवद्यालय िनाव शुल्क☞पृष्ठ 17)
○ ननवेिन नवनर्
िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालयको कायवकक्षमा परामशव गनुवहोला। माफीको ननवेिन प्रनक्रयाको समयसीमा,
प्रवेश परीक्षा शुल्क
…
नवद्यालय िनाव आवेिनपत्र पेस गने निनको अमिल्लो मदन सम्म
िनाव शुल्क …
नवद्यालय िनाव प्रनक्रया गने निनको अमिल्लो मदन सम्म (उत्तीणव घोषणा पनछ, केही निन नित्र)
(★ समयसीमा नाघेको अवस्थामा, माफी पाइने छै न।)
(सोर्पुछ ठे गाना)
िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालयको कायवकक्ष, अथवा
प्रान्तीय नशक्षा पररषि् , नवत्त शाखा, नवनत्तय ननिे शन समूह 045 - 210 – 8113 (प्रत्यक्ष लाइन जापानी िाषामा)
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6 ििेक्षर् पत्रका बारे मा ***आर्थिक वर्ि 2023 दे खि नय ाँ ढ ाँच भएको छ***
सवेक्षण पत्र माध्यनमक नवद्यालयमा तयार गररएको, नवद्यालय िनाव हुने व्यक्ति चयनमा छनोटको सामग्री बन्ने महत्वपूणव कुरा हो।

नमुना

4) समग्र नसकाइको समयको रे किव
बारे मा उल्लेख गररन्छ।

1) प्रत्येक नवषयको फरक
1) प्रत्येक नवषयको फरक
दृनष्टकोणको मूल्याङ्कनलाई 3
दृनष्टकोणको मूल्याङ्कनलाई 3
चरणमा उल्लेख गररन्छ।
चरणमा उल्लेख गररन्छ।

5) माध्यनमक स्तरको 3 वषे अध्ययनकालमा
2) तेस्रो ग्रेिको निसेम्बरको अन्त

गररने, कक्षाको गनतनवनर्, नवद्याथी पररषि् को

सम्मको

समग्र

गनतनवनर्, नवद्यालयका कायवक्रमहरू, अनतररि

मूल्याङ्कनलाई 5 चरणमा उल्लेख

नक्रयाकलापमा सम्बद्धता राख्ने आनि बारे मा

गररन्छ।

उल्लेख गररन्छ।

प्रत्येक

नवषयको

3) िोस्रो ग्रेिको पुरै वषवको प्रत्येक
नवषयको समग्र मूल्याङ्कनलाई 5

6)

चरणमा उल्लेख गररन्छ।

माध्यनमक स्तरको 3 वषे अध्ययनकालमा

गररने, नवद्यालय जीवनको समग्र गनतनवनर्को
क्तस्थनत या उत्कृष्ट गनतनवनर् बारे मा, मूलिूत तथ्यमा
आर्ाररत रहेर उल्लेख गररन्छ।
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7 अन्तिावताव मिट बारे मा
अन्तवावताव नसट प्रवेश परीक्षाथीले आफ्नो सोचाइलाई आफैाँले लेखेर, आवेिन निने बेलामा नवद्यालय िनाव आवेिनपत्र साँगै पेस गनुवपछव ।
अन्तवावतावको बेलाको सन्दिव सामग्रीमा, लेक्तखएको नवषयवस्तु बारे मा मूल्याङ्कन हुाँ िैन।

“1 नकन यो नवद्यालयमा पढ् न चाहनुहुन्छ?” मा, तपाईाँले िरखास्त निने उच्च
माध्यानमक नवद्यालयमा पढ् न चाहनुिएको कारण या, नवद्यालय िनाव पनछको
नवद्यालय जीवनबाट आफ्नो रुनच वा चासो या तत्परतालाई उपयोग गिै कस्तो
खालको कुराको प्रयास गिै जान चाहनुहुन्छ आनि बारे मा उल्लेख गनुवहोला।

“2 माध्यनमक नवद्यालयको पाठ्यक्रम आनिको नसकाइ गनतनवनर् प्रनत, कस्तो
खालको तत्परता बोकेर प्रयास गनुवियो?” मा, तपाईाँले माध्यनमक नवद्यालयको
अध्ययनमा मेहनत गरे को कुरा या रुनच या चासो नलएर तत्परता िे खाएर प्रयास
गनुविएको कुरा आनिको बारे मा उल्लेख गनुवहोला।

“3 माध्यनमक तहको नवद्याथी रहेको बेलामा पाठ्यक्रम आनि बाहेकको गनतनवनर् प्रनत,
कस्तो खालको तत्परता िे खाएर प्रयास गनुवियो?” मा, तपाईाँले माध्यनमक तहको
नवद्याथी रहेको बेलामा प्रवेश गरे को अनतररि नक्रयाकलाप या सनमनत आनिको
गनतनवनर्मा मेहनत गरे को कुरा या, स्वयंसेवक गनतनवनर् आनि नवद्यालय बाहेकको
प्रयासमा मेहेनत गरे को कुरा बारे मा उल्लेख गनुवहोला।

“4 आफ्नो असल पक्ष के हो िन्ने सोच्नुहुन्छ?” मा, अन्तरवातावको बेलामा सन्दिव
सामग्री हुने नहसाबले,”आफुमा यस्तो यस्तो खालको असल पक्ष छ जस्तै....” िनेर
तपाईाँको आफ्नो नवशेषता या राम्रा पक्षका बारे मा उल्लेख गनुवहोला।

उल्लेख गने बेलामा ननम्न कुरामा ध्यान पुयावउनुहोला
1 ※ िएको स्तम्भमा नलेख्ने।
2 बक्स नित्र कुनै नचन्ह नलगाउने। नससाकलमले लेखेपनन हुने। फोटो आनि टााँस्न
नहुने।
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8 मिदे शमा हुिे मिद्यालय मशक्षामा िौ िषवको पाठ्यक्रम िम्पन्न गरे को व्यक्तिको प्रमक्रया
(ियााँ कोरोिा भाइरि िङ्क् क्रामक रोगको अिस्र्था अिुिार पररितवि हुि िक्नेछ।)
िरखास्त योग्यताको अनुमोिन प्राप्त गने प्रनक्रया आवश्यक हुन्छ। ननम्न वणवन सिामा सहिानग हुनुहोला।
नशक्षा पररषि् द्वारा प्रायोनजत वणवन सिा (अन्य प्रान्त वा नविे शी नागररक प्रनत लनक्षत। िोिाषे उपलब्ध)
निसेम्बर 3 ताररख शननवार 14:00 बजेिेक्तख तोचुका कोउखाइिोउमा नक्सा☞ P.14
योकोहामा-नस तोचुका-कु तोचुका-च्योउ 127
“तोचुका टर े न स्टे शन पनिमीद्वारबाट पैिल 8 नमनेट
*यो वणवन सिामा, िरखास्त निने योग्यता अनुमोिन नननमत्तको आवेिन स्वीकार गररने छ।
आवेिन निने महानुिावले तलको 1 नम्बरिे क्तख 3 नम्बरसम्मको आवश्यक कागजात नलएर
आउनुहोला। नवद्यालय िनाव आवेिनपत्र जस्ता कागजातहरू वणवन सिामा नवतरण गररने छ।

★ हाल खानागावा प्रान्तको साितजमनक माध्यनमक नवद्यालयमा
नामानङ्कत िएको व्यक्तिले, सहिानग हुन ननमल्ने।

↑नक्शा डिस्प्ले हुन्छ।

*निीनतम जानकारीको लामग ME-netको िेबसाइट हे नुतहोला। (https://hsguide.me-net.or.jp)

○ प्रनक्रयाको नवनर्
(अनििावक साँगसाँगै प्रान्त नित्र बसोबास गरररहेको व्यक्ति (पूणवकालीनको िरखास्त योग्यता िएको व्यक्ति))
निसेम्बर 3 ताररखको वणवन सिा अथवा निसेम्बर 5 ताररख (सोम) िे क्तख जनवरी 16 ताररख (सोम) सम्ममा प्रान्तको नशक्षा पररषि्
(कोउकोउ क्योउइकु खा) बाट,”िरखास्त निने योग्यता अनुमोिन नननमत्तको आवेिन” निनुहोला। (नक्शा☞पृष्ठ 19)
(आवश्यक कागजात)
1 प्रान्त नित्र मूल व्यक्ति र अनििावक बसोबास गरररहेको, अथवा बसोबास गने योजना िएको सूनचत गने
कागजात
(मूल व्यक्ति र अनििावकको ठे गाना एवम् सम्बन्ध बुनझने, बसोबास प्रमाणपत्र आनि)
2 नविे शमा हुने नवद्यालय नशक्षामा हुने नौ वषवको पाठ्यक्रम सम्पन्न गरे को कुरा सूनचत गने कागजात
(नविे शको माध्यनमक नवद्यालय िीनक्षत िएको प्रमाणपत्र)
3 िरखास्त निने योग्यता अनुमोिन नननमत्तको आवेिनपत्र (15 नं. फारम)
* 3 को फारम प्रान्तीय नशक्षा पररषि् को वेबसाइटबाट िाउनलोि गनव सनकन्छ।
खानागावा प्रान्तीय साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालयको िरखास्त योग्यता पुनष्ट िएमा ”िरखास्त योग्यता अनुमोिन पत्र”
हस्तान्तरण गररन्छ।
िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा, नवद्यालय िनाव आवेिनपत्र साँगै यो अनुमोिन पत्र पेस गनुवपछव ।

(अनििावक प्रान्त नित्र बसोबास नगरररहेको व्यक्ति (ननर्ावररत समय प्रणाली वा सञ्चार प्रणालीको िरखास्त योग्यता मात्र िएको
व्यक्ति))
िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालयको काउन्टरमा, ननर्ाव ररत समय प्रणाली वा सञ्चार प्रणालीको लानग िरखास्त योग्यता
अनुमोिनको लानग आवेिन (18 नं. फारम) निनुहोला।
मानथ उल्लेख गररएको (आवश्यक कागजात) लाई, नवद्यालय िनाव आवेिनपत्र साँगै उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा पेस गनुवपछव ।
(ठे गाना प्रमानणत हुने कागजात मूल व्यक्तिको मात्र िए हुने।)
★ ननर्ाव ररत समय प्रणाली वा सञ्चार प्रणालीमा, मूल व्यक्ति प्रान्त नित्र बसोबास गरररहे को िएमा, अन्यथा, अन्यत्र बसोबास
गरररहे को िएपनन प्रान्त नित्र काम गरररहेको िएमा, अनििावक प्रान्त नित्र नबसेको िएपनन िरखास्त योग्यता पाउन
सक्छ।

(सोर्पुछ जानकारी)
केन् क्योउइकु इइन्खाइ कोउकोउ क्योउइकु खा न्युगाकुस्या सेम्बाचु तेइइन ग्रुप
जापानी िाषामा］
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टे नलफोन 045 – 210 - 8084［प्रत्यक्ष लाइन

9 िािवजमिक उच्च माध्यममक मिद्यालयमा भिाव हुिे मिद्यार्थी चयि बारे मा
(1)साझा चयन एवम् नवशेष िनाव
प्रनक्रया एवम् जााँच तानलका (नयााँ कोरोना िाइरस सङ्ख्क्रामक रोगको अवस्था अनुसार पररवतवन हुन सक्नेछ।)
जााँच र प्रनक्रया

निन समय

स्थान

<पूणतकालीन/मनिातररत/सञ्चार> जनिरी 25 ताररख (बुर्)दे खख 27 ताररख (शुक्र)
हुलाकबाट आएको प्राप्त गने अिमि (अमनिायत रूपमा आइपुगेको हुनुपने)
* तथामप, प्रान्त मभत्र बस्ने मिदे शीहरूको मिशेष भनात एिम् मिदे शबाट फकेका
मिद्याथीको मिशेष भनात बाहेक।
ननवेिन कागजात पेस

िरखास्त पररवतवन
समयसीमा

जााँच हुने निन

(पूणवकालीन)
जनवरी 30 ताररख (सोम) र 31 ताररख (मङ्ख्ल) 9:00 िे क्तख 12:00, 13:00 िे क्तख 16:00
फेब्रुअरी 1 ताररख (बुर्)
9:00 िे क्तख 12:00
(ननर्ाव ररत समय प्रणाली＊)
जनवरी 30 ताररख (सोम) र 31 ताररख (मङ्ख्ल) 14:00 िे क्तख 19:00
फेब्रुअरी 1 ताररख (बुर्)
14:00 िे क्तख 16:00
(सञ्चार प्रणाली) पूणतकालीन प्रणाली सरह
(पूणवकालीन)
फेब्रुअरी 6 ताररख (सोम) र 7 ताररख (मङ्ख्ल) 9:00 िे क्तख 12:00, 13:00 िे क्तख 16:00
फेब्रुअरी 8 ताररख (बुर्)
9:00 िे क्तख 12:00
(ननर्ाव ररत समय प्रणाली＊)
फेब्रुअरी 6 ताररख (सोम) र 7 ताररख (मङ्ख्ल) 14:00 िे क्तख 19:00
फेब्रुअरी 8 ताररख (बुर्)
9:00 िे क्तख 12:00
(सञ्चार प्रणाली) पूणतकालीन प्रणाली सरह
शैनक्षक क्षमता जााँ च：फेब्रुअरी 14 ताररख (मङ्गल)
अन्तवाव ताव र नवशेष क्षमता जााँ च आनि：फेब्रुअरी 14 ताररख (मङ्गल), फेब्रुअरी 15 ताररख (बुर्)
र 16 ताररख (नबही)
* मानथ उल्लेक्तखत समयावनर् नित्र, प्रवेश पत्रमा लेक्तखएको निन
अमतररक्त जााँ च **: फेब्रुअरी 22 ताररख (सोम)
थप अमतररक्त जााँच ***: माचत 9 ताररख (नबही)

िरखास्त
निने उच्च
माध्यनमक
नवद्यालय

तल ★
हे नुवहोला

िरखास्त
निने उच्च
माध्यनमक
नवद्यालय
आनि
िरखास्त

<पूणतकालीन/मनिातररत/सञ्चार> फेब्रुअरी 28 ताररख (मङ्गल) (*िोषण भने Web माफतत गररने छ।) निने उच्च
उत्तीणव घोषणा
उत्तीणव कागजात मलनको लामग दरखास्त मदएको उच्च मा.मिले तोकेको समयमा जानुपछत । माध्यनमक
उत्तीणव प्रमाणपत्र प्राप्त गने

नवद्यालय
＊ननर्ाव ररत समय प्रणालीको, खानागावा प्रान्तीय योकोहामा मेइहो उच्च माध्यनमक नवद्यालय,खानागावा प्रान्तीय सागामी कोयोखान उच्च
माध्यनमक नवद्यालय र योकोहामा नगरीय योकोहामा सोउगोउ (समग्र) उच्च माध्यनमक नवद्यालय गरर 3 ओटा नवद्यालयको लानग
पूणवकालीन प्रणाली साँगैको समयमा आयोजना गररन्छ।
**इन्फ्लुएन्फ्जा लागेको आमद टानत नममल्ने पररखस्थमतले जााँच मदन नपाउने व्यखक्त प्रमत अमतररक्त जााँ चको व्यिस्था हुनेछ।
***नयााँ कोरोना भाइसको सङ्क्क्रमण भएको अथिा कन्ट्रयाक टर े मसङ्कमा परे र, साझा चयन अन्तगतत मलइने शैमक्षक क्षमता जााँ च एिम् अमतररक्त
जााँचहरू मदन नसकेका परीक्षाथीलाई दायरामा पारे र
थप अमतररक्त जााँ च मलइने छ। → उत्तीणव िोषणा: माचत 15 ताररख (बुि)

★ िरखास्त पररवतवन बारे मा

- 1 पटक मात्रै, िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालय पररवतवन गनव सनकन्छ।
- िरखास्त पररवतवनका लानग, तलका 2 ओटा प्रनक्रया आवश्यक हुन्छ।
1) सववप्रथम, पनहलो िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा गएर प्रनक्रया गरे र, कागजात प्राप्त गनुवपछव । (नोट：नयााँ आवेिनपत्र
बनाउनु पने हुनसक्छ। काउन्टरमा गएर बुझ्नुहोला।)
2) 1)मा प्राप्त गरे को कागजात, नयााँ िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा गएर पेस गनुवपछव । (ध्यान निनुपने：र्ेरैजसो
अवस्थामा, पुनः अन्तवाव ताव नसट पेस गररन्छ।)
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सामान्य िनावको लानग जााँच गनुवपने नवषयवस्तु

पूणवकालीन

1) “शैनक्षक क्षमता जााँच” हुन्छ। (अङ्ख्ग्रेजी िाषा, राष्टर िाषा, गनणत, नवज्ञान, सामानजक गरर 5 नवषय*)
तथानप, “नक्रएनटि स्कुल” *को हकमा, शैनक्षक क्षमता जााँच हुाँिैन।
2) “अन्तवावताव” हुन्छ।
3) “नवनशष्टता जााँच” स्वरूप, व्यवहाररक जााँच, आफुलाई प्रस्तुत गने जााँच हुने उच्च माध्यनमक नवद्यालय पनन छन्
( “नवनशष्टता जााँच” हुने अवस्थामा, शैनक्षक क्षमता जााँचलाई 3 ओटा नवषयमा घटाउने पनन गररन सक्छ।)

ननर्ाव ररत
समय
प्रणाली

1) “शैनक्षक क्षमता जााँच” हुन्छ। ( अङ्ख्ग्रेजी िाषा, राष्टर िाषा, गनणत गरर 3 नवषय)
2) “अन्तवाव ताव ” हुन्छ।
3) “नवनशष्टता जााँच” स्वरूप, व्यवहाररक जााँच, आफुलाई प्रस्तुत गने जााँच हुने उच्च माध्यनमक नवद्यालय पनन छन्

सञ्चार
प्रणाली

1) “अन्तवावताव” अथवा ”ननबन्ध लेखन” हुन्छ।

*“नक्रएनटि स्कुल” (प्रान्तीय ताना उच्च माध्यनमक नवद्यालय, प्रान्तीय कामाररया उच्च माध्यनमक नवद्यालय, प्रान्तीय योकोसुका दमक्षण
उच्च माध्यनमक नवद्यालय(सामान्य पाठ्यक्रम)、प्रान्तीय ओओइ उच्च माध्यनमक नवद्यालय, प्रान्तीय यामातो नहगानस उच्च माध्यनमक
नवद्यालय गरी 5 मिद्यालय)

नवशेष िनावको लानग जााँच गने नवषयवस्तु
प्रान्त ननवासी नविे शी
आनि
नवशेष िनाव

नविे शबाट फकेका
नवद्याथी
नवशेष िनाव

पूणवकालीन 16 ओटा र ननर्ाव ररत समय प्रणाली 4 ओटा (☞पृष्ठ 13)
1) “शैनक्षक क्षमता जााँच” हुन्छ। (अङ्ख्ग्रेजी िाषा, राष्टर िाषा, गनणत गरर 3 नवषय)
＊शैनक्षक क्षमता जााँच, रुबी (खान्जी मानथ नहरागाना) िएको जापानी िाषामा प्रश्न गररन्छ।
2) “अन्तवावताव” हुन्छ।

पूणवकालीन 8 नवद्यालय (☞पृष्ठ 14)
1) “शैनक्षक क्षमता जााँच” हुन्छ। ( अङ्ख्ग्रेजी िाषा, राष्टर िाषा, गनणत गरर 3 नवषय)
2) “ननबन्ध लेखन” र ”अन्तवावताव ” हुन्छ।
*प्रान्त स्थानपत योकोहामा अन्तराव नष्टरय उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा, अन्तराव नष्टरय पाठ्यक्रम अन्तराव नष्टरय
ब्याकलोरे ट कोषव अन्तगवत िने, “निन्न जााँच” नलइन्छ।

नोट 1)

「िनाव गाइि」 (जापानी िाषाको पुक्तस्तका प्रान्तीय नशक्षा पररषि् द्वारा जारी प्रान्त मभत्रको साितजमनक माध्यममक मिद्यालय
तेस्रो ग्रेिकालाई जुलाइमा नवतरण गररने) मा प्रत्येक उच्च माध्यनमक नवद्यालयको ”शैनक्षक क्षमता जााँच” को नवषय
सङ्ख्या या「नवनशष्टता जााँच」को नवषयवस्तु लेक्तखएको छ।

नोट 2)

साझा चयन या ननजी उच्च माध्यनमक नवद्यालय आनि उत्तीणव व्यक्तिले, ननर्ावररत र सञ्चार प्रणाली नविानजत चयन (☞पृष्ठ 15)
को लानग िरखास्त निन नमल्दै न।
* नवद्यालय िनाव नफताव नलएपनन िरखास्त निन नमल्दै न।
हरे क नवषयमा 50 नमनेटको शैनक्षक क्षमता जााँच हुन्छ। सामान्य िनाव अन्तगवतको नवशेष प्रवेश परीक्षा नवनर्को चाह राख्ने िए,
प्रनक्रया अपनाउन आवश्यक पछव । (☞पृष्ठ 16) पूणवकालीन र ननर्ाव ररत समय प्रणालीको शैनक्षक क्षमता जााँचको प्रश्न फरक
हुन्छ।

नोट 3)
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सामान्य िनावको लानग चयन नवनर् (उत्तीणव व्यक्ति ननणवय गने तररका)
① छनोटको सामग्री

नवनशष्टता जााँच हुने नवद्यालय

A माध्यनमक नवद्यालयको पररणाम

B शैनक्षक क्षमता जााँचको कुल

C अन्तवावतावको

(सवेक्षण पत्रको मूल्याङ्कन)

प्राप्ताङ्क

प्राप्ताङ्क

माध्यनमक नवद्यालय 2 वषवको 5 चरण
मूल्याङ्कनको कुल (पूणावङ्क 45)
＋
माध्यनमक नवद्यालय 3 वषवको 5 चरण
मूल्याङ्कनको कुलको िु ई गुणा (90
पूणावङ्क)

शैनक्षक क्षमता जााँचको कुल प्राप्ताङ्क
(प्रत्येक नवषय पूणावङ्क 100)

अन्तवावतावको प्राप्ताङ्क

D नवनशष्टता जााँचको प्राप्ताङ्क

नवनशष्टता जााँचको प्राप्ताङ्क

* प्रत्येक नवद्यालयको अनुपात या, कुनै एक नवषयलाई प्राथनमकता निने नवद्यालयको नाम, “िनाव गाइि” आनिमा प्रकानशत गररनेछ।

ABC (नवनशष्टता जााँच हुने नवद्यालयमा D समेत) को प्राप्ताङ्क प्रत्येकलाई पूणावङ्क 100 मा रूपान्तरण

A माध्यनमक नवद्यालयको ननष्पािन
→ａ (पूणावङ्क 100)

B शैनक्षक क्षमता जााँचको कुल

C अन्तवावतावको प्राप्ताङ्क

D नवनशष्टता जााँचको प्राप्ताङ्क

प्राप्ताङ्क
→ｂ (पूणावङ्क 100)

→ｃ (पूणावङ्क 100)

→ｄ (पूणावङ्क 100)

कुल सङ्ख्यात्मक मान S = a x f + b x g + c x h + d x i
(*f, g, h, i ले अनुपात जनाउाँ छ।)
अनुपात (ｆ:ｇ:ｈ:ｉ) को उिाहरण
A उच्च माध्यनमक नवद्यालयको हकमा, माध्यनमक नवद्यालयको ननष्पािनलाई प्राथनमकता निएर (6:2:2), नवनशष्टता
जााँचको छु ट्टै जााँच नहुने
B उच्च माध्यनमक नवद्यालयको हकमा, शैनक्षक क्षमता जााँचलाई प्राथनमकता निएर (3:5:2), नवनशष्टता जााँचको छु ट्टै
जााँच नहुने
C उच्च माध्यनमक नवद्यालयको हकमा, अन्तवावताव र नवनशष्टता जााँचको छु ट्टै जााँचलाई प्राथनमकता निएर (3:3:4:4)

② उत्तीणव हुने व्यक्ति ननणवय गने तररका
जााँच समापन पनछ, प्रत्येक नवद्यालयमा उत्तीणव हुने व्यक्तिको ननणवय गने सम्मेलन गरे र, पनहलो प्रारक्तम्भक छनोट, िोस्रो प्रारक्तम्भक छनोट गरर क्रमबद्ध रूपले उत्तीणव
हुने व्यक्ति ननणवय गररन्छ।
पनहलो प्रारक्तम्भक
छनोट

िोस्रो प्रारक्तम्भक छनोट

कुल प्राप्ताङ्क S उच्च िएको क्रममा नसट क्षमताको 90% सम्म छनोट गररन्छ।
सवेक्षण पत्रको मूल्याङ्कन ａ प्रयोग नगररकन, ｂ र ｃ (नवनशष्टता जााँच हुने नवद्यालयमा ｄ समेत) मा, कुल प्राप्ताङ्क S लाई पुनः गणना गरर, पूणव नसट क्षमता
सम्म छनोट गररन्छ।
* यो बेलामा ｇ र ｈ लाई पुन:, प्रत्येक 2 वा सो िन्दा मानथको पूणव सङ्ख्या िइ कुल 10 हुने गरर प्रत्येक नवद्यालयद्वारा ननर्ावरण गररन्छ;

* “नक्रएनटि स्कुल” (☞पृष्ठ 11) र प्रान्तीय योकोहामा मेइहोउ उच्च माध्यनमक नवद्यालय, प्रान्तीय सागामी कोउयोउखान उच्च माध्यनमक नवद्यालयको हकमा, सवेक्षण
पत्रको मूल्याङ्कन प्रयोग नगररकन समग्र कुरा हेरेर छनोट गररन्छ।
* सञ्चार प्रणालीको हकमा, सवेक्षण पत्र र, आयोजना गरे को जााँचको ननतजाबाट समग्र कुरा हेरेर छनोट गररन्छ।
* पूणवकालीन, ननर्ावररत समय प्रणाली, सञ्चार प्रणालीको पाठ्यक्रम सबैको चयन बारे मा, माध्यनमक नवद्यालयको मूल्याङ्कन निएको आनि, कागजपत्रको एकिाग
तयारी निएको परीक्षाथीलाई पनन सोचनवचार गरे र छनोट गररन्छ।
* प्रान्त स्थानपत योकोहामा अन्तरावनष्टरय उच्च माध्यनमक नवद्यालयका सम्बन्धमा, ①, ② का बारे मा िने नवनर् फरक पने हुनाले, “िनाव गाइि” आनिबाट अवश्य पनन ननिय गनुवहोला।
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प्रान्त ननवासी नविे शी आनिको नवशेष िनाव र नविे शबाट फकेका नवद्याथी नवशेष िनाव सञ्चालन गने नवद्यालय
(प्रान्त ननवासी नविे शी आनिको नवशेष िनाव सञ्चालन गने उच्च माध्यनमक नवद्यालय) पूणवकालीन 16 ओटा, ननर्ावररत समय प्रणाली 4 ओटा

(2)

नवद्यालयको नाम

प्रणाली

पाठ्यक्रम

अवक्तस्थत ठाउाँ

अनघल्लो आनथवक वषव
िनाव ननर्ावररत व्यक्ति※

प्रान्तीय चुरुमी सोउगोउ (समग्र) उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

क्रेनिट नसस्टम
समग्र पाठ्यक्रम

योकोहामा नगर चुरुमी कु

20

प्रान्तीय योकोहामा सेइयोउ उच्च मा.नव

पूणवकालीन

योकोहामा नगर नमननम कु

13

प्रान्तीय योकोहामा क्योकुर््योउ उच्च मा.मि

पूणतकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

योकोहामा नगर आसामह कु

7

प्रान्तीय मसनएइ उच्च मा.मि

पूणतकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

योकोहामा नगर चुजुमक कु

7

प्रान्तीय खावासानक उच्च मा.नव

पूणवकालीन

खावासानक नगर खावासानक कु

12

प्रान्तीय िाइनस उच्च मा.नव

पूणवकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

खावासानक नगर खावासानक कु

10

प्रान्तीय हानसमोतो उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

सागामीहारा नगर नमिोरी कु

10

प्रान्तीय सागामीहारा याएइ उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

क्रेनिट नसस्टम
सामान्य पाठ्यक्रम

सागामीहारा नगर च्युओ कु

10

प्रान्तीय ताकाहामा उच्च मा.मि

पूणतकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

महराचुका नगर

प्रान्तीय फुमजसािा सोउगोउ उच्च मा.मि

पूणतकालीन

क्रेमिट मसस्टम
समग्र पाठ्यक्रम

फुमजसािा नगर

प्रान्तीय यामातो नमनानम उच्च मा.नव

पूणवकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

यामातो नगर

10

प्रान्तीय इसेहारा उच्च मा.नव

पूणवकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

इसेहारा नगर

10

प्रान्तीय जामा सोउगोउ (समग्र) उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

क्रेनिट नसस्टम
समग्र पाठ्यक्रम

जामा नगर

10

प्रान्तीय आइकावा उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

आइको नजल्ला आइकावा शहर

10

प्रान्तीय योकोहामा मेइहोउ उच्च मा.मि

मनिातररत समय

क्रेमिट मसस्टम
सामान्य पाठ्यक्रम

योकोहामा नगर कोउनान कु

प्रान्तीय सागामी कोयोखान उच्च मा.नव.

ननर्ावररत समय

क्रेनिट नसस्टम
सामान्य पाठ्यक्रम

जामा नगर

योकोहामा नगर स्थानपत नमनातो सोउगोउ (समग्र)

क्रेमिट मसस्टम

क्रेनिट नसस्टम
सामान्य पाठ्यक्रम
क्रेनिट नसस्टम

क्रेनिट नसस्टम

7
7

नबहानी समूह 7
निवा समूह 7
नबहानी समूह 10
निवा समूह 10

समग्र पाठ्यक्रम

योकोहामा नगर नाका कु

6

पूणवकालीन

अन्तरावनष्टरय पाठ्यक्रम

योकोहामा नगर नमनामी कु

4

योकोहामा नगर स्थानपत योकोहामा सोउगोउ
उच्च मा.नव

मनिातररत समय

क्रेनिट नसस्टम
समग्र पाठ्यक्रम

योकोहामा नगर नमनामी कु

(नयााँ )

खावासानक नगर स्थानपत खावासानक उच्च मा.नव

मनिातररत समय

सामान्य पाठ्यक्रम
निवाकालीन सङ्काय

खावासानक नगर खावासानक कु

(नयााँ )

उच्च मा.नव
योकोहामा नगर स्थानपत योकोहामा स्योग्यो
(वानणज्य) उच्च मा.नव.

※

पूणवकालीन

क्रेनिट नसस्टम
सामान्य पाठ्यक्रम

आनथवक वषव 2023 सालको िनाव नसट क्षमता, अक्टोबरको अन्तमा खानागावा प्रान्तीय नशक्षा पररषि् को वेबसाइट या पत्रपनत्रका आनिद्वारा घोषणा गररनेछ।
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(नविे शबाट फकेका नवद्याथी नवशेष िनाव सञ्चालन गने उच्च माध्यनमक नवद्यालय) पूणवकालीन 8 ओटा
नवद्यालयको नाम

प्रणाली

पाठ्यक्रम/कोषव

अवक्तस्थत ठाउाँ

अनघल्लो आनथवक वषव
िनाव ननर्ावररत व्यक्ति※

प्रान्तीय खानागावा सोगो (समग्र) उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

क्रेनिट नसस्टम सामान्य पाठ्यक्रम
अन्तरावनष्टरय संस्कृनत कोसव

योकोहामा नगर खानागावा कु

10

क्रेनिट नसस्टम अन्तरावनष्टरय
प्रान्तीय योकोहामा अन्तरावनष्टरय उच्च मा.नव.

※

पूणवकालीन

20

क्रेनिट नसस्टम अन्तरावनष्टरय
पाठ्यक्रम अन्तरावनष्टरय ब्याकलोरे ट
कोषव

योकोहामा नगर नमनामी कु
5

प्रान्तीय नसन्ज्यो उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

खावासाकी नगर नाकाहारा कु

10

प्रान्तीय सेइस्योउ उच्च मा.नव

पूणवकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

ओिावारा नगर

10

प्रान्तीय चुरुमीने उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

नचगासाकी नगर

15

प्रान्तीय सागामीहारा याएइ उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

क्रेनिट नसस्टम सामान्य पाठ्यक्रम

सागामीहारा नगर च्युओ कु

5

प्रान्तीय इनसिा उच्च मा.नव

पूणवकालीन

सामान्य पाठ्यक्रम

इसेहारा नगर

10

योकोहामा नगर स्थानपत नहगासी उच्च मा.नव.

पूणवकालीन

क्रेनिट नसस्टम सामान्य पाठ्यक्रम

योकोहामा नगर चुरुमी कु

10

आनथवक वषव 2023 सालको िनाव नसट क्षमता, अक्टोबरको अन्तमा खानागावा प्रान्तीय नशक्षा पररषि् को वेबसाइट या पत्रपनत्रका आनिद्वारा घोषणा गररनेछ।

प्रान्तीय नशक्षा पररषि् द्वारा प्रायोनजत वणवन सिा (अन्य प्रान्त वा नविे शी नागररक प्रनत लनक्षत। िोिाषे उपलब्ध)
निसेम्बर 3 ताररख शननवार 14:00 बजेिेक्तख तोचुका कोउखाइिोउमा
योकोहामा-नस तोचुका-कु तोचुका-च्योउ 127
“तोचुका टर े न स्टे शन पनिमीद्वारबाट पैिल 8 नमनेट

↑नक्शा डिस्प्ले हुन्छ।
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☞ P.9

(3) ननर्ावररत र सञ्चार प्रणाली नविानजत चयन (रातीको ननर्ावररत समय प्रणाली र सञ्चार प्रणालीमा सञ्चानलत)
* साझा चयन या ननजी उच्च माध्यनमक नवद्यालय आनिमा उत्तीणव व्यक्तिले, िरखास्त निन नमल्दै न।
प्रनक्रया एवम् जााँच तानलका(नयााँ कोरोना िाइरस सङ्ख्क्रामक रोगको अवस्था अनुसार पररवतवन हुन सक्नेछ।)
जााँच र प्रनक्रया

ननवेिनको
कागजात पेस

िरखास्त
पररवतवन
समयावनर्
जााँच
हुने निन
उत्तीणव घोषणा
उत्तीणव प्रमाणपत्रको
प्राक्तप्त

निन समय
(ननर्ाव ररत समय प्रणाली) माचव 2 ताररख (नबही) 14:00 िे क्तख 19:00
माचव 3 ताररख (शुक्र) 14:00 िे क्तख 16:00
(सञ्चार प्रणाली) माचव 2 ताररख (नबही) 9:00 िे क्तख 12:00, 13:00 िे क्तख 17:00
माचव 3 ताररख (शुक्र) 9:00 िे क्तख 12:00, 13:00 िे क्तख 16:00

(ननर्ाव ररत समय प्रणाली) माचव 6 ताररख (सोम) 14:00 िे क्तख 19:00
माचव 7 ताररख (मङ्गल) 9:00 िे क्तख 12:00, 13:00 िे क्तख 16:00
(सञ्चार प्रणाली) माचव 6 ताररख (सोम) 9:00 िे क्तख 12:00, 13:00 िे क्तख 19:00
माचव 7 ताररख (मङ्गल) 9:00 िे क्तख 12:00, 13:00 िे क्तख 16:00
शैनक्षक क्षमता जााँचः माचव 10 ताररख (शुक्र)
अन्तवावताव र नवनशष्टता जााँच आनिः माचव 10 ताररख (शुक्र) 13 ताररख (सोम)
*मानथ लेक्तखएको समयावनर् नित्र, प्रवेशपत्रमा लेक्तखएको निन
(ननर्ाव ररत समय प्रणाली) माचव 17 ताररख (शुक्र) 15:00 िे क्तख 18:00
(सञ्चार प्रणाली) माचव 17 ताररख (शुक्र) 10:00 िे क्तख 12:00, 13:00 िे क्तख 15:00

स्थान
िरखास्त निने उच्च
माध्यनमक
नवद्यालय

तल★
हे नुवहोला
िरखास्त निने उच्च
माध्यनमक
नवद्यालय
िरखास्त निने उच्च
माध्यनमक
नवद्यालय

★ िरखास्त पररवतवन बारे मा

- 1 पटक मात्रै, िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालय पररवतवन गनव सनकन्छ।
- िरखास्त पररवतवनका लानग, तलका 2 ओटा प्रनक्रया आवश्यक हुन्छ।
1) सववप्रथम, पनहलो िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा गएर प्रनक्रया गरे र, कागजात प्राप्त गनुवपछव । (नोट：नयााँ आवेिनपत्र
बनाउनु पने हुनसक्छ। काउन्टरमा गएर बुझ्नुहोला।)
2) 1)मा प्राप्त गरे को कागजात, नयााँ िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा गएर पेस गनुवपछव । (ध्यान निनुपने：र्ेरैजसो
अवस्थामा, पुनः अन्तवाव ताव नसट पेस गररन्छ।)
जााँचको मिषयिस्तु
ननर्ाव ररत समय
प्रणाली

सञ्चार प्रणाली

1) “शैनक्षक क्षमता जााँच” हुन्छ। (अङ्ख्ग्रेजी िाषा, राष्टर िाषा, गनणत लगायत हरे क नवषयको लानग 30 नमनेट)
2) “अन्तवावताव” हुन्छ।
3) “नवनशष्टता जााँच” स्वरूप, व्यवहाररक जााँच, आफुलाई प्रस्तुत गने जााँच हुने नवद्यालय पनन छन्
1) “अन्तवावताव” अथवा ”ननबन्ध लेखन” हुन्छ।

छिोट मिमर् (उत्तीर्व हुिे व्यक्तिको मिर्वय गिे तररका)
ननर्ाव ररत समय प्रणालीको हकमा, साझा चयनको पनहलो प्रारक्तम्भक छनोट (☞पृष्ठ 12) कै जस्तो तररकाले छनोट गररन्छ।
सञ्चार प्रणालीको हकमा, सवेक्षण पत्र र आयोजना गरे को जााँचको ननतजाबाट, समग्र रूपले छनोट गररन्छ।
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(4) सामान्य िनाव मा हुने नवशेष प्रवेश परीक्षाको नवनर् बारे मा
नवशेष परीक्षा नवनर्को लानग, सामान्य िनाव मा परीक्षा निने व्यक्तिले, आवेिन गनव सक्छ।
साथै, आवेिन, सामान्य िनाव गररने सबै साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा गनव सनकन्छ।
(आवेिन गनव सक्ने व्यक्ति)
नसद्धान्ततः , नविे शबाट बसाइाँ सरर आएको 6 वषव नित्र (2023 साल फेब्रुअरी 1 ताररखमा) को व्यक्ति
(आवेिन नवनर्)
“नविे शबाट बसाइाँ सरर आएको व्यक्ति आनिलाई, अनििावक मानेर, िरखास्त निने व्यक्तिको, परीक्षा नवनर् आनिको, लानग
आवेिनपत्र” (5 नं. फारम) पेस गनुवपछव । साझा चयनको लानग पनन ननर्ाव ररत र सञ्चार प्रणाली नविानजत चयनको लानग पनन
क्रमश” आवेिन निन आवश्यक हुन्छ।
यो कागजात माध्यनमक नवद्यालयको प्रर्ानाध्यापकको नामबाट जारी गनुवपछव ।
चााँ िै नै मुय नशक्षकनसत परामशव गनुवहोला।
माध्यनमक नवद्यालयमा नामानङ्कत निएको व्यक्तिले, इच्छा लागेको उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा सोर्पुछ गनुवहोला।

(आवेिन गनव नमल्ने परीक्षा नवनर्)
1) शैनक्षक क्षमता जााँ च प्रश्न आनिको वाक्यहरूमा रुबी (खान्जीसाँग नहरागाना) सङ्ख्लग्न गने
2)शैनक्षक क्षमता जााँच आनिको समयावनर्को नवस्तार (अनर्कतम 1.5 गुणा)
3) अन्तवाव ताव आनिको बेलामा, बुझ्न सरल शब्दले नवस्तारै बोल्ने

★ िोिाषे साँगै राख्ने र शब्दकोष बोक्ने गनव नमल्दै न।
★ “प्रान्त ननवासी नविे शी आनिको नवशेष िनाव” को हकमा, मानथ उल्लेक्तखत परीक्षा नवनर्को 1) र 3) को जााँच गररने िएकाले, “नवशेष
नकनसमको परीक्षा नवनर्” को आवेिन निनु पिै न।
तथानप, उत्तीणव निइ ननर्ावररत र सञ्चार प्रणाली नविानजत चयनको परीक्षा हुने अवस्थामा, आवेिन आवश्यक हुन्छ।
ननर्ाव ररत समय प्रणाली र सञ्चार प्रणाली नविानजत चयनको परीक्षाको सम्भावना िएको अवस्थामा, चााँ िै नै आवेिन गनुवहोला।
★ त्यस बाहेक, परीक्षामा नवशेष मिचार पुऱ्याइनिनु पने आवश्यकता िएका व्यक्तिले प्रान्तीय नशक्षा पररषि् मा परामशव
गनुवहोला।

(सोर्पुछ ठे गाना)

Ken Kyoiku Iinkai, Koko Kyoiku Kikaku-ka, Nyugakusha Senbatsu Teiin-group
(प्रान्तीय नशक्षा पररषि् , उच्च मा.नव. नशक्षा शाखा, िनाव छनोट कमवचारी समूह)
टे नलफोन 045 - 210 - 8084 (प्रत्यक्ष लाइन, जापानी िाषामा)
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नवद्यालय िनाव पनछ....आवश्यक कुरा
10 पढाइ खचव बारे मा
उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा अध्ययन गनवको लानग पढाइ खचव (नशक्षा खचव) आवश्यक हुन्छ। साथै, िनाव शुल्क पनन आवश्यक हुन्छ।
ननर्ावररत समय प्रणालीको पाठ्यक्रम
( ) नित्रको योकोहामा नगरको लानग

पूणवकालीनको पाठ्यक्रम
िनाव शुल्क
वानषवक कक्षा शुल्क
उच्च माध्यनमक नवद्यालय िनाव
टे वा रानशबाट * िुिानी प्राप्त
गरे को बेला

5,650 येन

िनाव शुल्क

118,800 येन

2,100 येन (1,200 येन)

वानषवक कक्षा शुल्क

32,400 येन

उच्च माध्यनमक नवद्यालय िनाव
टे वा रानशबाट * िुिानी प्राप्त
गरे को बेला

0 येन

0 येन

(यहााँ वणवन गररएको पढाइ खचव 2022 साल िे 1 ताररखको हो। रकम संशोर्न पनन हुन सक्ने िएकाले , अनग्रम पुनष्ट गनुवहोला।)
* उच्च माध्यनमक नवद्यालय आनिको िनाव टे वा रकम बारे मा ☞पृष्ठ 18

1 वषवको अवनर्मा आवश्यक पने लगिग खचव, ननम्न अनुसार छ।
(तथानप, उच्च माध्यनमक नवद्यालय िनाव टे वा रानशको िुिानी प्राप्त गरे को अवस्थाको रानश)
(जानकारीको लानग)
साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालय (पूणवकालीनको पाठ्यक्रम)
लगिग 200,000 येन (प्रथम वषव)
साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालय (ननर्ाव ररत समय प्रणालीको पाठ्यक्रम) लगिग 40,000 येन (प्रथम वषव)
ननजी उच्च माध्यनमक नवद्यालय (पूणवकालीनको पाठ्यक्रम)
लगिग 900,000 येन िे क्तख मानथ (प्रथम वषव)

मानथ उल्लेक्तखत मध्ये, उत्तीणव िएपनछको नवद्यालय िनाव प्रनक्रया आनिको बेलामा (माचव) मा, एकमुष्ट खचव लाग्छ।
पूणवकालीन सामान्य पाठ्यक्रमको हकमा, लगिग 1,00,000 येन (पाठ्यपुस्तक लागत, पूरक सामग्री लागत, नवद्यालय पोशाक र
व्यायाम पोशाक, खेलकूि जुत्ता आनिको खरीि खचव) हो। नवनशनष्टकृत कोसवको लानग त्यसमानथ प्रनशक्षण लागत पनन लाग्न सक्छ।
साथै, स्कुल आवतजावत खचव (यातायात खचव), अनतररि नक्रयाकलाप खचव, स्टे शनरी खचव, शारीररक नशक्षा कक्षाको लानग जुिो
पोशाक शुल्क तथा पौिी पोशाक शुल्क, शैनक्षक भ्रमण शुल्कका लानग आरनक्षत रकम आनिको खचव लाग्ने पनन हुनसक्छ।
त्यस बाहे क, “खानागावा प्रान्तीय उच्च माध्यनमक नवद्यालय छात्रवृनत्त रकम” आनि आनथवक रूपमा असबल नवद्याथीलाई लनक्षत
छात्रवृनत रकमको प्रणाली पनन रहे को छ। छात्रवृनत रकम िनेको, अध्ययन खचवको सहायता आवश्यक पने नवद्याथीलाई छात्रवृनत रकम
सापटी निइने प्रणाली िएकोले ब्याज लाग्दै न तर िनवष्यमा नफताव गनुवपने आवश्यकता रहन्छ।
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उच्च माध्यनमक नवद्यालय आनिको िनाव टे वा रकम बारे मा

घरबारको क्तस्थनतको परवाह नबना नै, इच्छा िएका उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा अध्ययन गने सबै नवद्याथीले ननर्वक्क साँग
अध्ययनमा लानगपने समाज नसजवना गनवका लानग, नवद्याथीलाई, अध्यापन शुल्क िरण गनुवपने “उच्च माध्यनमक नवद्यालय आनिका
िनाव टे वा रकम” िुिानी गरर, घरबारको शैनक्षक खचवको बोझ हलुका गने प्रणाली हो। समग्र समाजको वहनद्वारा, अध्ययनमा
टे वा पुगेको कुरा बुझेर, िनवष्यमा, समाजको नेतृत्व वाहक िएर व्यापक सनक्रयता जनाउने छ िन्ने अपेक्षा गररएको छ। (* यो
ऋर्को छात्रिृमत्त िभएकोले, चुिा गिव िपिे हुन्छ।)
साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालयको हकमा, नवियालय िनाव टे वा रानश प्राप्त गने योग्यता प्राप्त गरे मा, कक्षा शुल्क िुिानी
गनुव नपने हुन्छ।
यो प्रर्ाली प्रयोग गिवको लामग, प्रमक्रयाको आिश्यक हुन्छ। भिाव हुिे मिद्यालयद्वारा मिस्तृत िर्वि गरे र, आिश्यक
कागजात हस्तान्तरर् गररन्छ।
अनुवानित सामाग्री पनन िएकोले, आवश्यक पने महानुिावले िनाव हुने उच्च मा.नव.मा परामशव गनुवहोस्।

＜िुिानी निाँ िाका शतव＞
○ संरक्षक (अनििावकको अनर्कार प्राप्त व्यक्ति। आमाबुबा िएमा िु वैजना)को आय सम्बन्धमा, तलको सुत्र अनुसार
नहसाब ननकालेको रानश, 3 लाख 4 हजार 2 सय येन िन्दा कम िएका पररवारका व्यक्ति (लगिग वानषवक आय 91 लाख
येन वा सो िन्दा कम िएका)
【सुत्र】(स्थानीयवासी करको) कर लागेको मानक रानश ×6% - (स्थानीयवासी करको) समायोनजत कटौती रानश

○ जीवनयापन संरक्षण प्राप्त गरररहेको घरपररवारको व्यक्ति
＜आवेिन कागजात＞
(1)आवेिन फारम (भिाव हुि जािे उच्च माध्यममक मिद्यालयमा मितरर् गररन्छ)
(2) िांरक्षक (अमभभािकको अमर्कार प्राप्त व्यक्ति) िबैको माइिम्बर कार्व आमदको प्रमतमलमपहरू (माइनम्बर कािव
/ व्यक्तिगत नम्बर उल्लेक्तखत बसोबास पत्र (ज्यूनमन्-ह्योउ)को प्रनतनलनप, व्यक्तिगत नम्बर उल्लेक्तखत बसोबास नववरण तथ्य
उल्लेक्तखत प्रमाणपत्र (ज्युनमन्-ह्योउ नकसाइ नजकोउ स्योउमेइ-स्यो) आनि)
＜आवेिन काल＞
नसद्धान्तत: िनाव हुने समयमा 1 पटक (पेस गने समयसीमा सम्बन्धमा, िनाव िएको उच्च माध्यनमक नवद्यालयले सूनचत गने छ।)

(उच्च माध्यनमक नवद्यालय आनिको िनाव टे वा रकम बारे मा सोर्पुछ ठे गाना)
िरखास्त निने उच्च माध्यनमक नवद्यालयको कायवकक्ष
प्रान्तीय नशक्षा पररषि् , नवत्त शाखा, नवनत्तय ननिे शन समूह 045 - 210 – 8113 (प्रत्यक्ष लाइन जापानी िाषामा)
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ननजी उच्च माध्यनमक तहका नवद्यालयहरूको अध्ययन खचव टे वा प्रणालीहरू बारे मा

खानागावा प्रान्तको हकमा, ननजी उच्च माध्यनमक तहका नवद्यालयहरूमा अध्ययनरत नवद्याथीका संरक्षकहरूको आनथवक िार हलुका
होस् िन्नका लानग, िनाव रकम / अध्ययन शुल्क नफताव गनुव नपने गरी अनुिान प्रिान गने गरे का छौ ाँ। तथानप, िनाव को समयमा िनाव रकम या
अध्ययन शुल्क िाक्तखला गने र, िनाव गररसके पिात अनुिान रानश पाइने हुन्छ। नवस्तृत नववरणको लानग सम्बक्तन्धत ननजी उच्च माध्यनमक
तहका नवद्यालयहरूमा सोर्पुछ गनुवहोला।
(उिाहरण) वानषवक आय कररब 70 लाख येन िन्दा कम िएका घरपररवार या जीवनयापन संरक्षण प्राप्त गरररहे का घरपररवारको हकमा,
अध्ययन शुल्क अनुिान रानश 456,000 येन
वानषवक आय कररब 75 लाख येन िन्दा कम िएका घरपररवारको हकमा, अध्ययन शुल्क अनुिान रानश 193,200 येन
वानषवक आय कररब 80 लाख येन िन्दा कम िएर र्ेरै बच्चा िएका घरपररवार*को हकमा, अनुिान रानश 456,200 येन
वानषवक आय कररब 91 लाख येन िन्दा कम िएका घरपररवारको हकमा, अध्ययन शुल्कको अनुिान रानश 118,800 येन
वानषवक आय कररब 91 लाख येन िन्दा कम िएर र्ेरै बच्चा िएका घरपररवार*को हकमा, अनुिान रानश 193,200 येन
मानथको उिाहरण, खानागावा प्रान्त नित्र बसोबास गने र प्रान्त नित्रकै ननजी उच्च माध्यनमक तहका नवद्यालयहरूमा अध्ययनरत व्यक्तिको
अध्ययन शुल्क अनुिान रानश रहेको छ।
अनुिान रानश, संरक्षक (अनििावकको अनर्कार प्राप्त व्यक्ति। आमाबुबा िएमा िु वैजना) को “आयमा आिाररत मानक रामश" बाट
ननर्ावरण गररन्छ। नवस्तृतमा, "िनाव खुला सम्बन्धी जानकारी" हे नुवहोला।
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*1 र्ेरै बच्चा िएका घरपररवार......15 वषव वा सो िन्दा मानथ र 23 वषव िन्दा कम उमेरका पालनपोषण गरररहेको बच्चा (माध्यनमक तहको
नवद्याथी बाहेक) 3 जना िन्दा बढी िएको घरपररवार
*2 िायरामा पने नवद्यालयको लानग वेबसाइट हे नुवहोस्।

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html
【ननजी उच्च माध्यनमक तहका नवद्यालयहरूको अध्ययन खचव टे वा प्रणालीहरू बारे मा सोर्पुछ गने ठाउाँ 】
・केन् फुकुनस कोिोमो नमराइ-बु नसगाकु नसन्कोउ-खा ज्योसेइ ग्रुप ℡ (045)210-3793 [िाइरे क्ट लाइन / जापानी िाषामा सेवा
प्रिान]

13 उच्च माध्यनमक नवद्यालयको पुनः िनाव बारे मा
क)

पुनः िनाव बारे मा
उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा 1 वषव वा सो िन्दा बढी उपक्तस्थत िएपनछ बीचमै नवद्यालय छोिे को व्यक्तिले, उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा

फेरर प्रवेश गरे र सच्याउनुलाई, पुनः िनाव िननन्छ।
नविे शमा उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा (सापेनक्षक ग्रेि) मा उपक्तस्थत िएको व्यक्ति, जापानको उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा प्रवेश गने
अवस्था पनन पुनः िनाव हो।
िनाव आह्वान गररएको उच्च माध्यनमक नवद्यालयमा, पुनः िनाव को लानग चयन (अन्तवाव ताव, शैनक्षक क्षमता जााँच आनि)निएर उत्तीणव
िएमा, पुनः िनाव हुन सनकन्छ।
★ खानागावा प्रान्तको साववजननक उच्च माध्यनमक नवद्यालय (पूणवकालीन) मा पुनः िनाव गनवका लानग, मूलव्यक्ति र अनििावक प्रान्त नित्र
बसोबास गरररहेको हुनु जरूरी छ।
ख)

नविे शबाट पुनः िनाव गनवका लानग िने
नविे शबाट नवद्यालयको नशक्षामा हुने 10 वषवको पाठ्यक्रम वा सो िन्दा बढी सम्पन्न गरे को हुन जरूरी छ। पुनः िनावको समय, नसद्धान्ततः
अनप्रल 1 ताररख िे क्तख िइ, माचवमा जापानी िाषाद्वारा शैनक्षक क्षमता जााँच र अन्तवावताव हुन्छ। प्रत्येक नवद्यालयको प्रान्त ननवासी नविे शी आनि
नवशेष िनाव पररनर्मा खाली ठाउाँ िइ, िरखास्त योग्यता िएमा, उि पररनर्मा पुनः िनावको िरखास्त पनन निन सनकन्छ। (िरखास्त योग्यता☞
पृष्ठ 5) िनाव हुने नवद्यालयमा ग्रेि लेिल (अथवा सो सरहको पढाइ लेिल ) िने, उत्तीणव िएपनछ, िनाव नलने नवद्यालयको प्रर्ानाध्यापकले ननणवय
गनुवहुन्छ।
(िोर्पुछ ठे गािा)
खानागावा केन क्योउइकु इइनखाइ (प्रान्तीय नशक्षा पररषि् ) को तेन्पेन न्युगाकु ज्योहो सेन्टर
योकोहामा नस नाका कु ननहोन ओओिोरी 1
खानागािा प्रान्त कायातलय, आजुमा च्योउस्या भिन 6 तल्ला

टे नलफोन 045 – 210 – 8235 (प्रत्यक्ष लाइन जापानी िाषामा मात्र)
सोमबार िे क्तख शुक्रबार 8:30 िे क्तख 12:00 र 13:00 िे क्तख 17:15
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