रे इिा 4 आलथाक िर्ा (सि् 2022 आलथाक िर्ा)

फुकुओका शहरद्वारा सञ्चालित आशा लिम्न माध्यलमक लिद्यािय भिाा आिेदि पत्र
भरे को उदाहरण

फुकुओका शहरद्वारा सञ्चालित फुकुओका आशा लिम्न
माध्यलमक लिद्यािय लिद्यार्थी भतीबारे जािकारी

पेस गरे को लमलत：रे इिा 4 साि 1 मलहिा 12 ताररख

(पाउिे) फुकुओका शहर लशक्षा बोर्ा
म फुकुओका शहरद्वारा सञ्चालित आशा लिम्न माध्यलमक लिद्याियमा भिाा हुि चाहन्छु ।

फुकुओका आशा लिम्न माध्यलमक लिद्यािय एउटा सरकारी रालिकालिि लिम्न माध्यलमक लिद्यािय हो, जहाँ स्कुि जािे

साथै भिाा प्रलियाको िालग आिश्यक परे मा मात्र फुकुओका शहर लशक्षा बोर्ा िे मेरो

उमर पार गररसकेका र लिलभन्न कारणिे लिम्न माध्यलमक लिद्याियमा पयाा प्त अध्ययि गिा िपाएकाहरूिे पढ् ि सक्छि्।

लििासी दताा सम्बन्धी जािकारी हे िे कुरामा म सहमत छु ।
Furigana (लहज्जे )

िाम

Fujisaki

Tarou

यस लिद्याियको आदशश

फुलजसाकी तारोउ

प्रत्येकिे आफ्िो सपिा पूरा गिश अलि बढी

〒800-0001
भिाा
आिेदक

ठे गािा

फुकुओका शहर ○○ िर्ा ○○ ○ च्योमे ○○－○○

090-1234-5678

टे लिफोि िम्बर

[उदाहरण] बुिा
092-976-5432

सम्पका गिा सलकिे अको
टे लिफोि िम्बर

उमेर
भिाा आिेदकको
उमेर 20 िर्ा
भन्दा कम भएमा
भिुाहोस्

अलभभािकको
िाम
टे लिफोि
िम्बर

"आशा" राखेर लिर्शक्कसार्थ पढ् ि सक्ने लिद्यािय

※मान्सि (कन्डोलमलियम)-को िाम आलद भएमा त्यो पलि िेख्िु होस्

1

भिाश गिश सक्ने व्यक्ति
लिम्न सबै सता पूरा गिे व्यक्ति

※पररिार िा साथी, काम गिे कम्पिी आलद

○○ िर्ा

(1) फुकुओका शहरको आधारभूत लििासी दताा भएको व्यक्ति
(2) हे इसेइ 19 साि (सि् 2007 साि) अलप्रि 1 ताररखसम्ममा जन्मेको व्यक्ति

※भिाा आिेदक 20 िर्ा िा सोभन्दा मालथ हुिुहुन्छ
भिे िेख्िुपदै ि।

(3) लिलभन्न कारणिे लिम्न माध्यलमक लिद्याियबाट स्नातक िगरे को व्यक्ति अथिा जिाि छँ दा स्कु िमा भिाा भएपलछ
लबचदे क्तख स्कुि जाि इन्कार गरे को जस्ता कारणिे लिम्न माध्यलमक लिद्याियमा पयाा प्त अध्ययि गिा िपाएको व्यक्ति
※ लिदे शी िागररक पलि भिाा हुि सक्नुहुन्छ।
※ हाि उच्च माध्यलमक लिद्यािय िा लिश्वलिद्याियमा अध्ययिरत व्यक्तिहरू भिाा हुि सक्नुहुन्न।

2
अन्तिाा ताा को
िालग लिचार
पुर्याइलदएको
आशा गिे
कुराहरू

अध्यापि गराइिे लिषयहरू
・लदउँ सोको लिम्न माध्यलमक लिद्याियमा भए जसरी 9 िटा लिर्यहरू (जापािी भार्ा, सामालजक अध्ययि, गलणत, लिज्ञाि,
संगीत, िलित किा, स्वास्थ्य तथा शारीररक लशक्षा, प्रलिलध तथा घरे िु लशक्षा, लिदे शी भार्ा) सबै पढाइन्छ। त्यसबाहे क
माििीय मूल्यको कक्षा र लिद्याियको सभा-समारोह पलि छि्।
・जापािी भार्ाको प्रयोगबारे लचन्ता िाग्ने व्यक्तिहरूको िालग जापािी भार्ाको िालग सहायता लदइिेछ।
・तोलकएको पाठ्यिम पूरै अध्ययि गररसकेपलछ लिम्न माध्यलमक लिद्यािय स्नातकको योग्यता प्राप्त गिा सक्नु हुिेछ।

※ तपाईँिाई जापािी भार्ामा कुरा गिा गाह्रो छ भिे कृपया तपाईंिे सधै ँ प्रयोग गिे भार्ाको िाम िे ख्िुहोस्।
※ रोग िा अपाङ्गताको कारण लिचार पुर्याइलदिुपिे केही कुरा छ भिे कृपया त्यसबारे िे ख्िुहोस् ।
※ केही छै ि भिे केही िे ख्िुपदै ि ।

※केही लिर्य मात्र छािेर िा जापािी भार्ा मात्र अध्ययि गिा सलकँदै ि।

कक्षा हुिे लदि, अध्ययि गराइिे समय

３

7

फुकुओका शहर लशक्षा बोर्ा शैलक्षक राजिीलत शाखा

・सोमबारदे क्तख शुिबार, बेिुका 5:50 बजेदेक्तख रालत 9:20 बजेसम्म।

〒810-8621 फुकुओका शहर च्युओउ िर्ा तेक्तन्जि 1 च्योमे 8-1

・एउटा कक्षा 40 लमिेटको हुन्छ। लदिमा 4 िटा लिर्यका कक्षाहरू हुन्छि्।

टे लिफोि: 092-711-4412 (सोमबारदे क्तख शुिबार लबहाि 9:00 बजेदेक्तख बेिुका 5:30 बजेसम्म)
इमेि: kyoikuseisaku.BES@city.fukuoka.lg.jp

शुल्क

４

आिेदि पेस गिे काउन्टर, सोर्पुछको िालग सम्पकश

・अध्ययि शुल्क िाग्दै ि। पाठ्यपुस्तकहरू लििःशुल्क लितरण गररिेछ।

8

फुकुओका शहरद्वारा सञ्चालित फुकुओका आशा लिम्न माध्यलमक लिद्याियको ठे गािा

・अध्ययि सामग्री (कापी र किम आलद) र लिद्याथीहरू लमिेर जािे यात्राको खचा आफैिे बेहोिुापिेछ।
5

सेइिाि गाकुइि
लि. तथा उ. मा. लि.

लिद्याियमा आउिे तररका
मोमोची लिम्न मा.लि .

・लहँ र्ेर, साइकिमा, सािाजलिक यातायात (सबिे, बस आलद) प्रयोग गरे र लिद्याियमा आउिुहोस्।
・लिद्यािय आउि साधारणतया गार्ी (कार) र मोटरसाइकि (स्कुटी) प्रयोग गिा सलकँदै ि।

मोमोची प्रा.लि .

6

सेइिाि गाकुइि लि. लि.

भिाशसम्म गिुशपिे कामको प्रिाह

(1) कागजात पेस गिे

फुकुओका आशा लि. मा. लि.

①पेस गिुापिे कागजात
भिाा आिेदि पत्र (तोलकएको फाराम)
रे इिा 3 साि (2021 साि) लर्सेम्बर 27 ताररखदे क्तख रे इिा 4 साि (2022 साि) जििरी 31 ताररखसम्म

स्युयुकाि उ. मा. लि.
सािारा िर्ा कायाा िय

लिशीलजि

फुलजसाकी बस सेन्टर

②आिेदि लदिे अिलर्

सबिे
एयरपोटा िाइि

फुलजसाकी
मुरोमी

(अक्तन्तम लदिको हुिाक स्ट्याम्प स्वीकाया छ)

③पेस गिे तररका
हुिाकद्वारा पठाउिे, लिएर आउिे, इमेि, इन्टरिेट (लशक्षा बोर्ा होमपेज)
※ आिेदि पत्र लिएर आउिुहुन्छ भिे सोमबारदे क्तख शु िबार लबहाि 9:00 बजेदेक्तख बेिुका 5:30 बजे सम्ममा
आएर पेस गिुाहोस्।
(सािाजलिक लबदा र लर्सेम्बर 29 ताररखदे क्तख जििरी 3 ताररखसम्म बाहे क)
④पेस गिे काउन्टर

【लिद्याियको ठे गािा】

【फुकुओका आशा लिम्न माध्यलमक लिद्याियमा जािे तररका】

फुकुओका शहर सािारा िर्ा मोमोची 3 च्योमे 10-1

सबिे एयरपोटा िाइि "फुलजसाकी" स्टे सि अथिा

फुकुओका शहर लशक्षा केन्द्रलभत्र

लिशीतेत्सु बस फुलजसाकी बस सेन्टर

फुकुओका शहर लशक्षा बोर्ा शैलक्षक राजिीलत शाखा

बाट लहँ र्ेर िगभग 10 लमिे ट

(2) अन्तिाा ताा लदिे
・भिाा हुि चाहे को कारण, लिम्न माध्यलमक लिद्याियमा जाि िसकेको अिलध र अध्ययिको क्तस्ट्थलत, स्वास्थ्य क्तस्ट्थलत,
लिद्याियमा आउिे ताररका आलद सोलधिेछ।
・लशक्षा बोर्ा िे अन्तिाा ताा को लमलत र समय अलि स्ट्थािबारे कागजात पेस गरे को व्यक्तििाई सम्पका गिेछ।
(3) भिाा को लिधाा रण हुिे
・रे इिा 4 साि (2022 साि) फेब्रुअरीदे क्तख माचासम्ममा लिक्तखत रूपमा सूलचत गराइिेछ।

※रे इिा 4 साि अलप्रि मलहिादे क्तख रालत्रकालिि लिम्न माध्यलमक लिद्यािय खोल्िे योजिा गररएको छ। त्यलतन्जेि लिद्याियको
कमाचारी िभएकोिे शैलक्षक राजिीलत शाखामा सम्पका गिुाहोस्।

