
  

जापानमा बस्ने विदेशी बालबावलकाका लावि  

प्राथवमक विद्यालय भनाा सम्बवधित वनदेशन पुवस्तका 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकासक : खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय संघ 

सहयोग : खावासाकी ष्ट्िक्षा सष्ट्िष्ट्त 

प्रकासन ष्ट्िष्ट्त : २०२१/ ११ / १ 

खािासाकीको प्राथवमक विद्यालयमा स्िाितम ! 



जापानको विद्यालयमा वशक्षा हावसल िने सोच राख्नु भएका विदेशी बालबावलका तथा वतनका अवभभािकहरुका लावि 

जापानको ष्ट्वद्यालयहरुको ष्ट्नयिहरु तपाईहरुको देिको ष्ट्वद्यालयहरुको भन्दा फर्क छन् । आफ्ना छोर्ाछोर्ीहरुलाई जापानको 

ष्ट्वद्यालयिा भनाा गना चाहनहुुन्छ । तर् थाहा नभएका कुर्ाहरु धेर्ै भएको कार्णले के गर्ौं ! भनेर् सोच्न ुभइर्हेको त छैन? उहााँहरुको 

सिस्या केही कि भई र्िाइलोसाँग  जापानको ष्ट्वद्याथी ष्ट्जवन ष्ट्िताउन सहयोग पगुोस् भन्ने सोचले यो ष्ट्नदेिन पषु्ट्स्तका तयार् पार्ेका छौं । 

  

जापानको शैवक्षक प्रणाली 

 

 नसार्ी / के.जी. 

↓ 

 प्राथष्ट्िक तह (६वर्ा) 

              ↓  

              ↓ 

        िाध्यष्ट्िक तह (३वर्ा) 

↓ 

↓ 

उच्च ष्ट्िक्षा (३वर्ा) 

↓ 

ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालय (४वर्ा), दुई वष्ट्र्ाय क्याम्पस र् ष्ट्विेर् ष्ट्िक्षण ष्ट्वद्यालय (२वर्ा) 

अ
ष्ट्न

व
ाय

ा ष्ट्
ि

क्ष
ा  

िालिाष्ट्लकाहरु ६ वर्ा पूर्ा भएको वर्ाको अष्ट्प्रल िष्ट्हनािा प्राथष्ट्िक तहिा 

भनाा ष्ट्लइन्छ । जापानका ष्ट्वद्यालयहरुिा अष्ट्प्रल िष्ट्हनािाट कक्षा संचालन 

भई िाचा िष्ट्हनािा सष्ट्कन्छ । 

ष्ट्वदेिी िालिाष्ट्लकाहरुको ष्ट्वद्यालय भनाा कानूनी रुपिा अष्ट्नवाया हुाँदैन । तर् 

पष्ट्न इच्छा भएिा भनाा हुन पाइन्छ । अष्ट्नवाया ष्ट्िक्षाको अवष्ट्धिा 

िालिाष्ट्लकाहरुको कक्षा उिेर्को आधार्िा ष्ट्नधाार्ण भई अनषु्ट्तणा हुाँदैन । तर् 

उच्च ष्ट्िक्षािा भनाा हुनको लाष्ट्ग परर्क्षािा उष्ट्िणा हुन जरुर्ी छ । ष्ट्वद्यालयको 

पढाई िहत्वपूणा हुन्छ । 

पर्ीक्षािा पास भयो भने भनाा हुन पाइन्छ। 

पर्ीक्षािा पास भयो भने भनाा हुन पाइन्छ। 



 जापानको विद्यालयमा पालना िनुापने आिारभूत वनयमहरु 

 

☺ पैसा / ष्ट्िठाई / िोिाइल फोन / खेलौना आष्ट्द ष्ट्लएर् ष्ट्वद्यालय जान पाईदैंन ।  

☺ ष्ट्वद्यालय ष्ट्भत्र पसेपष्ट्छ छुट्टी नभएसम्ि िाष्ट्हर् ष्ट्नष्ट्स्कन पाईदैंन ।  

☺ कक्षा तथा ष्ट्वद्यालयको कायाक्रिहरुिा अष्ट्नवाया रुपिा भाग ष्ट्लनु पने हुन्छ ।  

☺ ष्ट्वद्यालयिा ष्ट्हंडेर् आउनुपने हुन्छ । अष्ट्भभावकले गाडीिाट परु् याउने ष्ट्लन आउने गना पाईदैंन ।  

☺ ष्ट्वद्यालयिा कुनै कुर्ाको जानकार्ी गनुा  पदाा  सूचना पषु्ट्स्तकािा लेखेर् गनुापने हुन्छ ।  

☺ अचानक केही जानकार्ी गनुापदाा फोन गनुाहोला ।  

☺ कक्षा संचालन भइर्हेको िेला िौचालय वा पानी ष्ट्पउन जान पाईदैंन । 

☺ कक्षा संचालन भईर्हाँदा कुर्ा गना िनाही छ । साथै आ–आफ्नो कुसीिा िसेर् पढ्ने (िष्ट्सर्हनु पने ) हुन्छ ।  

☺ िालिाष्ट्लकालाई कक्षा सकेपष्ट्छ यताउता नदलुी ष्ट्सधै घर् आउन लगाउनु होला। 

 

१ िर्ाको विद्यालयको कायाक्रम तावलका 

(*ष्ट्चन्ह लगाइएका कायाक्रिहरु अष्ट्भभावकहरुले भाग ष्ट्लनुपने कायाक्रिहरु हुन् । ) 

अवप्रल मवहना 
* ष्ट्वद्यालय भनाा उत्सव, पष्ट्हलो ६ िष्ट्हनाको कक्षा िरुुहुने सिार्ोह, स्वास््य परर्क्षण (तौल / 

जोख), घर्को ष्ट्नर्ीक्षण, * कक्षाको ष्ट्नर्ीक्षण / िैठ्क 

पष्ट्हलो  

६ िष्ट्हना 

मे मवहना अष्ट्भभावक र्  ष्ट्िक्षक सिूहको भेला, ष्ट्वद्यालयको ष्ट्वस्तृत जानकार्ी, *खेलकुद कायाक्रि 

जून मवहना ष्ट्पकष्ट्नक, *कक्षाको ष्ट्नर्ीक्षण, पौडी 

जुलाई मवहना *ष्ट्िक्षकसाँगको कुर्ाकानी 

अिस्ट मवहना गिीको ष्ट्िदा (गृहकाया) 

सेप्टेम्बर मवहना 
*सरु्क्षा ताष्ट्लि, तौल / जोख, * कक्षाको ष्ट्नर्ीक्षण / िैठ्क, * कक्षािा ष्ट्सकेको कुर्ा प्रस्तुत गने 

कायाक्रि 

अक्टोबर मवहना 
पष्ट्हलो ६ िष्ट्हनाको पढाई सक्ने सिार्ोह, ष्ट्हउाँदको ष्ट्िदा, पष्ट्छल्लो ६ िष्ट्हनाको कक्षा िरुु हुने 

सिार्ोह,  *ष्ट्वद्यालय ष्ट्नर्ीक्षण हप्ता 

पष्ट्छल्लो  

६ िष्ट्हना 

नोभेम्बर मवहना  

विसेम्बर मवहना 
*ष्ट्िक्षकसाँगको कुर्ाकानी 

जाडोको ष्ट्िदा (गृहकाया) 

जनिरी मवहना 
तौल / जोख, *कक्षाको ष्ट्नर्ीक्षण  

फेब्रिरी मवहना *ष्ट्वद्यालयको ष्ट्वस्तृत जानकार्ी 

माचा मवहना 
अष्ट्भभावक ष्ट्िक्षक सिूहको भेला / िैठ्क, ष्ट्दक्षान्त सिार्ोह *वाष्ट्र्ाक कक्षा सिाष्ट्प्त उत्सि, 

िसन्तयािको ष्ट्िदा 

सिूहिा आउनुपने ष्ट्वद्यालय 

पष्ट्न हुन्छ । 

टुम्लेत ष्ट्लएर् गए पष्ट्न हुन्छ। 

पानी या गषु्ट्लयो नभएको ष्ट्चया 

र्ाखेको हुनपुछा  । 



विद्यालय भनाा उत्सि :१ कक्षाको ष्ट्वद्याथी र् अष्ट्भभावकहरु पष्ट्हलो पटक ष्ट्वद्यालयिा आउाँछन् । प्रधानअध्यापकिाट स्वागतको 

िन्तव्य तथा कक्षाको ष्ट्जम्िेवार्ी ष्ट्लएको ष्ट्िक्षकको िार्े जानकार्ी गर्ाइन्छ । यो ष्ट्दन पढाई हुाँदैन । ष्ट्वद्यालय भनाा उत्सवको ष्ट्दनिा अष्ट्भभावक 

र् िालिाष्ट्लका सिैले औपचारर्क पोिाक (सटु) लगाउनु पने हुन्छ । तर् भोज जाने जस्तो पोिाक हैन । ष्ट्कताि र्ाख्ने झोला र् अको एउटा 

हातिा झणु्ड्याएर् िोक्ने झोला ष्ट्लएर् आउनु  पने हुन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

तौल / जोख  :िरर्र्को उचाई, तौल नापेर् कष्ट्त छ ष्ट्टपोट गछा  । ष्ट्टपोट काडा  ष्ट्लएर् घर् फकेपष्ट्छ 

अष्ट्भभावकले हस्ताक्षर् गर्ेर् ष्ट्वद्यालयिा फकााउनु पने हुन्छ ।  

 

 

घरको वनरीक्षण :कक्षाको ष्ट्जम्िेवार्ी ष्ट्लएको ष्ट्िक्षक ष्ट्वद्याथीको घर्िा गई अष्ट्भभावकलाई भेट्न 

आउछन्। यो ष्ट्नर्ीक्षण ष्ट्वद्याथीको घर् कता पछा  भन्ने जानकार्ी संकलन गनाको लाष्ट्ग िात्र हो । १० 

देष्ट्ख १५ ष्ट्िनेटिा फष्ट्का न्छ । ष्ट्चया नास्ता तयार् गनुा पदैन । ष्ट्िक्षक घर्ष्ट्भत्र पसेर् घर् परर्वार्को िार्े 

सोधपछु गने काि गदैन । 

 

  

सुरक्षा तावलम :भुकम्प जस्ता प्राकृष्ट्तक प्रकोपको सािना गनुा  पदाा  सरु्ष्ट्क्षत साथ अष्ट्भभावकलाई िालिाष्ट्लकाहरु िझुाउनको लाष्ट्ग 

गरर्ने ताष्ट्लि हो । त्यस ष्ट्दन अष्ट्भभावकहरु अष्ट्नवाया रुपिा आ–आफ्नो िालिाष्ट्लकाहरुलाई ष्ट्लन ष्ट्वद्यालय आउन ु होला । 

 

 

वपकवनक  :अक्वारर्यि वा पाका िा ष्ट्पकष्ट्नक जान्छौं । ष्ट्हंडेर् वा िस अथवा िेनिा िसेर् जान्छौं । ष्ट्दउाँसोको खाजा िोकेर् जान्छौं ।  



कक्षाको वनरीक्षण तथा अवभभािक सँिको कुराकानी :अष्ट्भभावकहरु ष्ट्वद्यालयिा गएर् 

आ–आफ्नो िालिाष्ट्लकाहरु कसर्ी कक्षािा पष्ट्ढर्हेका छन् । कक्षा कसर्ी संचालन भइर्हेको 

छ हेना जान्छौं । कक्षाको ष्ट्नर्ीक्षण गर्ेपष्ट्छ अष्ट्भभावकहरु िात्र कक्षा कोठािा िसेर् कुर्ाकानी 

गछौं । कक्षाको ष्ट्जम्िेवार्ी ष्ट्लएको ष्ट्िक्षकले िालिाष्ट्लकाहरुको िार्े सोधपुछ गने 

अष्ट्भभावकहरु छलफल गने गछा न् । िहत्वपूणा सूचनाहरुको जानकार्ी पष्ट्न गर्ाउने हुनाले अष्ट्भभावकहरु सकेसम्ि सहभागी हुन होला । 

 

 

वशक्षकसँिको कुराकानी :ष्ट्वद्यालयिा गएर् आ–आफ्नो िालिाष्ट्लका पढ्ने कक्षाको ष्ट्जम्िेवार्ी ष्ट्लएको ष्ट्िक्षकसाँग कुर्ाकानी गछौ । 

िालिाष्ट्लकाको ष्ट्वद्यालय ष्ट्भत्रको गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरु िार्े सोधपछु गने, िालिाष्ट्लकाको कुर्ाहरु पष्ट्न छलफल गना सक्नु हुन्छ ।  

※जापाष्ट्नज भार्ािा सिस्या भएका अष्ट्भभावकहरुले पष्ट्हलेनै जानकार्ी गनुा  होला ।  

 

 

खेलकुद कायाक्रम :नाचगान या ष्ट्वष्ट्भन्न खेलकुद प्रष्ट्तयोष्ट्गताहरु हुन्छ । ग्रपुिा ष्ट्वभाष्ट्जत भएर् खेल खेष्ट्लन्छ । खेलकुद कायाक्रिको लाष्ट्ग 

िालिाष्ट्लकाहरुले केही हप्ता अगाडी देष्ट्ख तयार्ी गर्ेको हुन्छ ।  

  

 

 

 

 

 

वदक्षाधत समारोह :६ कक्षाका ष्ट्वद्याथी र् उनीहरुको अष्ट्भभावकहरु औपचारर्क पोिाक लगाएर् कायाक्रििा भाग ष्ट्लन्छन् । ६ कक्षाका 

िालिाष्ट्लकाहरुलाई ष्ट्दक्षान्त प्रिाणपत्र ष्ट्दइन्छ । ५ कक्षाको ष्ट्वद्याथीहरु पष्ट्न त्यस वर्ाको ष्ट्वद्याथीहरुको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धको रुपिा कायाक्रििा भाग 

ष्ट्लन्छन् । ५ कक्षाको ष्ट्वद्याथीहरुले औपचारर्क पोिाक लगाउन जरुर्ी छैन् ।  



 प्राथवमक तहको विद्याथीको १ वदनको समय तावलका (१ कक्षाको विद्याथी) 

 

७:००  ष्ट्िहान उठ्ने   

७:१५  ष्ट्िहानको खाना 

७:४५   ष्ट्वद्यालय जान घर्िाट ष्ट्नष्ट्स्कने (ष्ट्वद्यालय ष्ट्भत्र पस्ने) 

८:३० ष्ट्िहानको भेला 

 

८:५० — ९:३५  पष्ट्हलो कक्षा 

९:३५ — १०:२० दोश्रो कक्षा 

१०:२० — १०:५० छुट्टी 

१०:५० — ११:३५ तेश्रो कक्षा 

११:३५ — १२: २० चौथो कक्षा 

१२:२० — १३:०० खाजा खाने छुट्टी 

१३:१० — १३:३० सर्सफाई 

१३:३५ — १४:२० पााँचौं कक्षा (२ कक्षा िाट छैठौं कक्षा हुन्छ ।) 

 कक्षा सष्ट्कने भेला 

 ष्ट्वद्यालयिाट घर् फष्ट्का ने   

 

 

 

 

 

 

 

 

२१:००  सम्ििा सतु्ने गर्ौं 

ष्ट्वद्यालय ष्ट्भत्र पस्ने सिय ८:०० 

देष्ट्ख ८:२० सम्ि ! 

ष्ट्िहानको भेलािा ष्ट्वद्यालयको चौर्िा जम्िा भएर् प्रधान अध्यापकको 

कुर्ा सनु्छौं ।  

दोश्रो र् तेश्रो कक्षाको ष्ट्वचिा साधार्णतया ३० ष्ट्िनेटको छुट्टी हुन्छ । l 

 

विद्यालयको पढाई सकेपवि बालबावलकाहरुले समय वबताउन सक्ने ठाउँहरु 

“वाकुवाकु” (पष्ट्हला नै ष्ट्नवेदन ष्ट्दन जरुर्ी छ ।) ष्ट्वद्यालयको पढाई सकेपष्ट्छ िेलकुी ६ िजेसम्ि, 

ष्ट्वद्यालय ष्ट्िदाको ष्ट्दन ष्ट्वहान ८:३० देष्ट्ख िेलुकी ६ िजेसम्ि ष्ट्निुल्क हुन्छ । तर् कायाक्रििा भाग 

ष्ट्लने िलु्क, खाजा िलु्क, िीिा िुल्क ष्ट्तनुा पछा  ।  

 

“गैर् सर्कार्ी संस्थाहरुले संचालन गने िालिाष्ट्लकाहरुको सिय ष्ट्िताउने ठाउाँ” 

 

“िालिाष्ट्लकाहरुको लाष्ट्ग िनाएको सर्कार्ी ठाउाँ” 



 

पढाईका सर-सामानहरु (सिैिा नाि लेख्न ुहोस्) 

 

भनाा हुनु भधदा अिािी अवभभािकहरुले वकधनु पने सर-सामानहरु 

सिै सािानहरु ष्ट्कन्दा लगभग ५० हजार् येन देष्ट्ख १ लाख येन सम्ि लाग्छ। तर्, सािान हेर्ेर् लाग्ने र्कि फर्क हुन्छ।  

जस्तै ष्ट्कताि र्ाख्ने झोला (३० हजार् देष्ट्ख ५० हजार्) 

□ ष्ट्कताि र्ाख्ने झोला                   □हातिा झणु्ड्याएर् िोक्ने झोला □ष्ट्वद्यालय ष्ट्भत्र लगाउने जिुा □जिुा र्ाख्ने झोला 

 

 

 

 

□पेष्ट्न्सल िक्स, कलि, इर्ेजर्, कटर् 

कलि २B (कालो) ५वटा जष्ट्त र् र्ातो १ वटा घर् िाट तासेर् ल्याउन जरुर्ी हुन्छ ।  

घर्िा यस्तो खालको कटर् भएिा तास्न सष्ट्जलो हुन्छ।    

 

 
 
 
□ चकटी    □कैं ची, गि, कलर् पेष्ट्न्सल, वर्ीगािी              □ष्ट्वद्यालय जादा लगाउने टोपी 

(सािान र्ाख्ने िट्टािा र्ाख्ने) 

 

 

 

 

 
 

  

□खेल खेल्दा लगाउने लगुा     □खेल खेल्दा लगाउने               □खेल खेल्दा लगाउने लगुा        □आपतकाष्ट्लन सियिा प्रयोग 

र्ातो र् सेतो टोपी              र्ाख्ने झोला                                गने (िोिाई जकुीन) चकटी  

         

 

 
 
 
 
 
 
 



□खाजा खााँदा प्रयोग गने रुिाल (िेन्चिा ओछ्याउने)         □खाजा र्ाख्ने झोला / रुिाल र्ाख्ने झोला              □भईु ंपछु्ने कपडा 

 

 

 

 

 

 

विद्यालयले उपलब्ि िराउने सरसामान (अष्ट्भभावकले ष्ट्कन्न नपने तर् लाग्ने र्कि िैंकको कोर्िाट ष्ट्तने) 

सािान र्ाख्ने िट्टा, जापाष्ट्नज भार्ाको कपी, गष्ट्णत कपी, गष्ट्णत ष्ट्सक्न प्रयोग गने सािान, सचुनाहरु र्ाख्ने झोला आष्ट्द 

 

भनाा भइसकेपवि वकधनु पने सरसामानहरु (ष्ट्कन्ने सिय आएपष्ट्छ ष्ट्वद्यालयिाट सूचना पठाइन्छ ।) 
 

□ ष्ट्पयानो, हािोष्ट्नका                                                                       □खेल्ने डोर्ी 

 

                                                                            

□पौडी खेल्ने सािानहरु (झोला, पौडी खेल्ने लगुा, पौडी खेल्ने टोपी, नहुाउने रुिाल, चप्पल, पानीिा लगाउने चश्िा) 

                

□ रर्कोदर् (३ कक्षा देष्ट्ख)      □सेटस्क्वाय्र                □कम्पास        □प्रोिाक्टर्             □ष्ट्चसेलस  (च्योकोकुतोउ) 

 

 

□ क्यालोग्राफीका सािानहरु (३ कक्षा देष्ट्ख)     □पेष्ट्न्टंगका सािानहरु (२ कक्षा देष्ट्ख)    □ष्ट्सलाई िनुाईका सािानहरु (५ कक्षा देष्ट्ख) 

 

 

※ष्ट्वद्यालय अनसुार् प्रयोग गने सािानहरु फर्क-फर्क हुने भएकोले सािान ष्ट्कन्न ुअगाष्ट्ड आफ्नो िालिाष्ट्लकालाई पढने  ष्ट्वद्यालयिा 

सम्पका  गरर् सोध्न ुहोला।   



१ कक्षामा पढ्ने विर्यहरु 

 

जापावनज भार्ा:  

आफुले सोचेको कुर्ाहरु गने, साथीहरुको कुर्ा सनु्छौ । िरुुिा ष्ट्हर्ागानािाट लेखपढ गना ष्ट्सक्छौं । 

 

िवणत:  

ष्ट्चत्र हेर्ेर् कुकुर् कष्ट्त वटा छ ? जस्ता दैष्ट्नक कुर्ा र् अंकहरु जोडेर् लेखपढ गना ष्ट्सक्छौं । पष्ट्हला १ देष्ट्ख १० सम्ि  

ष्ट्सक्छौ । 

 

सामाजीक ( रहनसहन सम्बवधित ) वशक्षा: 

आफ्नो वर्पर्को र्हनसहन तथा ठाउाँहरुको िार्े ज्ञान हाष्ट्सल गछौं । ३ कक्षािाट ष्ट्वज्ञान र् सािाष्ट्जक ष्ट्िक्षािा छुट्टयाएर्  

पढाइन्छ ।  

 

नाचिान:  

गीत गाएर्, ष्ट्पयानो हािोष्ट्नका, क्यास्तानेट, टानिोर्ीन जस्ता िाजाहरु िजाएर् र्िाइलो गने गरर्न्छ । ष्ट्पयानो हािोष्ट्नका  

ष्ट्कन्न जरुर्ी हुन्छ ।  

 

वचत्रकला: 

ष्ट्चत्र लेख्ने, कागजको ष्ट्वष्ट्भन्न सािान िनाएर् खेल्ने गछौं ।  

 

खेलकुद :  

लकुािार्ी, िल प्रयोग गर्ेर् खेल्ने खेल, दौड्ने, उष्ट्िने जस्ता खेल खेल्छौं ।  

गष्ट्िा िष्ट्हना (जून िष्ट्हना) लागेपष्ट्छ पौडी खेलाइन्छ । पौडी खेल्ने लगुा, टोपी, नहुाउने रुिाल, पौडी खेल्ने सािानहरु  

र्ाखने झोला तयार् पाना पने हुन्छ ।  पौडी खेल्ने िेलािा अष्ट्भभावकहरुले सहयोग गनुा  पने पष्ट्न हुन् सक्छ ।  

अझ िाष्ट्थको कक्षािा पगेुपष्ट्छ  

☺ पूवाव्यावसाष्ट्यकको कक्षािा खाना पकाउन ष्ट्सकाइन्छ । एप्रोन, टाउकोिा िााँध्ने रुिाल, पछु्ने कपडा तयार्  

पाना जरुर्ी हुन्छ ।  

☺ ष्ट्िज्ञानको प्रयोगात्िक पढाई पष्ट्न हुन्छ ।  

☺ ष्ट्वष्ट्भन्न सािाष्ट्जक ठाउाँहरुको भ्रिण पष्ट्न गछौं । 

 

 

 

िाष्ट्थको कक्षािा पगेुपष्ट्छ रर्कोदर् पष्ट्न प्रयोग हुन्छ । 



 ियल अथिा वढलो हुने बेलामा  

ष्ट्वद्यालयिा गयल हुने िेलािा अथवा ष्ट्ढला हुने िेलािा ष्ट्वद्यालयिा जानकार्ी गर्ाउन अष्ट्नवाया हुन्छ ।  

"ष्ट्कड्स सेक्यरुर्टी अथवा ष्ट्ििािोरुिे" नािको एप प्रयोग गर्ेर् ष्ट्वद्यालयिा सम्पका  गनुाहोस्। 

✎विद्यालयमा सम्पका  िदाा लेख्ने तररका 

日本語 नेपाली भार्ा 

けっせきします（やすみます） गयल हुन्छ । (ष्ट्िदा ष्ट्लन्छु ।) 

ちこくします ष्ट्ढला हुन्छ । 

そうたいします ष्ट्छटो फष्ट्का न्छु । 

ねつがあります ज्वर्ो आएको छ । 

きもちがわるい सन्चो छैन । 

はきけがする िान्ता आउला जस्तो भएको छ । 

おなかが いたい पेट दखुेको छ । 

あたまが いたい टाउको दखुेको छ । 

せき खोकी लागेको छ । 

げり झाडापखाला लागेको छ । 

かぜ रुघाखोष्ट्क लागेको छ । 

インフルエンザ फ्ल ुलागेको छ । 

けがを した घाउाँ चोट लागेको छ । 

びょういんに いく अस्पताल जानु पने छ । 

 

※एप प्रयोग गना नआएिा ष्ट्वद्यालयिा फोन गर्ेर् गयल अथवा ष्ट्ढलो हुने िार्े जानकार्ी गनुाहोस्। 

 

 

 



विद्यालयको खाजा र घरबाट लाग्ने खाजा (वटवफन) 

 

विद्यालयको खाजा 

ष्ट्वद्यालयको खाजा खाने छुट्टीिा ष्ट्वद्यालयिा नै खाजा खवुाइन्छ । त्यो खाजा ष्ट्वद्यालयको खाजा पकाउने 

किाचार्ीले पकाउने गछा  । ष्ट्वद्याथीहरु कक्षाकोठािा ष्ट्िक्षक र् साथीहरुसाँग िसेर् खाजा खाने गछा न् । 

िालिाष्ट्लकाहरुलाई आवश्यक पने पोर्कतत्व, क्यालोर्ी र् पोर्णलाई ध्यानिा र्ाखेर् पोर्ण ष्ट्विेर्ज्ञले 

खाजाको सूची (िेन्य)ु िनाउने गछा  । ष्ट्वद्यालयको खाजा िलु्क १ िष्ट्हनािा ४,६०० येन जष्ट्त ष्ट्तनुा  पने हुन्छ ।  

※खानेकुर्ाको एलजी अथवा िासहुरु हलाल हुनपुने जस्ता खान नहुने कुर्ाहरु भएिा ष्ट्दनष्ट्दनै घर्िाट खाजा 

िनाएर् पठाउन सक्नु हुन्छ। यष्ट्द घर्िाट खाजा पठाउने भए ष्ट्वद्यालयिा सल्लाह गनुा होस्।   

 

खाजा िाड्ने ष्ट्जम्िा ष्ट्दएको ष्ट्वद्याथीहरु गएर् खाजा ष्ट्लएर् आउाँछ र् सिैलाई िााँड्छ । खाजा ष्ट्लनजाने ष्ट्जम्िा 

हर्ेक हप्ता फर्क फर्क ष्ट्वद्याथीको हुन्छ । खाजा ष्ट्लनजाने ष्ट्वद्याथीले (दायााँ ष्ट्चत्रिा जस्तै) सेतो लुगा (खप्पोगी), 

टोपी र् िास्क लगाउनु पने हुन्छ । हर्ेक िुक्रिार् सेतो लुगा (खप्पोगी) घर्िा लगेर् र्ाम्रर्ी धोई ईस्त्री गर्ेर् अको 

हप्ताको सोििार् ष्ट्वद्यालयिा ष्ट्लएर् जानु पने हुन्छ । 

 

घरबाट लाग्न ेखाजा (वटवफन) 
ष्ट्पकष्ट्नक र् खेलकुद कायाक्रिको ष्ट्दन खाजा िनाएर् ष्ट्दएर् पठाउनु पने हुन्छ । ष्ट्िहान पकाएको खाजा ष्ट्दउाँसो खाने भएकोले झोल नभएको, 

चााँडै नगन्हाउने सकेसम्ि घर्िै पकाएको खानेकुर्ा भए र्ाम्रो हुन्छ । तर् ष्ट्विेर् परर्कार् पकाएर् पठाउन जरुर्ी छैन । ष्ट्कनेर् ल्याएको तर्कार्ी 

या ष्ट्दपष्ट्िजिा र्ाखेको खाना भए पष्ट्न हुन्छ । आफ्नो िालिाष्ट्लकाको िनपने खाजा र्ाख्ने भााँडोिा (ष्ट्टष्ट्फन िट्टािा) भात, तर्कार्ी आष्ट्द 

र्ाखेर् पठाउन ुहोला ।  

 

 

 

 

 

(ष्ट्िठाईहरु, कनाफ्लेक्स जस्ता खानेकुर्ा होइन) 

  

 

 (खेलकुद कायाक्रिको ष्ट्दनिा परर्वार् सिैले खान पगु्ने खाजा ष्ट्लएर्   

आउनु होला ।) 

 



 बालबावलकाहरु वबरामी हुदा, विद्यालय वभत्र घाउ चोटपटक लाग्दा? 

 

ष्ट्वद्यालयिा सम्पका  गना धेर्ै िहत्वपूणा हुन्छ ।  

यष्ट्द ष्ट्वद्यालयिा हुदा िालिाष्ट्लकाको िार्ीरर्क अवस्था ष्ट्ठक भएन भने ष्ट्वद्यालयको ष्ट्िक्षकले अष्ट्भभावकलाई सम्पका  गना सक्छ । त्यसैले 

सम्पका िा र्हनु होला । ष्ट्वद्यालयिा स्वास््य कक्ष हुन्छ । घाउचोटपटक लाग्दा स्वास््य सम्िष्ट्न्ध ताष्ट्लि प्राप्त गर्ेको ष्ट्िक्षकले साधार्ण 

उपचार् गछा  । ष्ट्वद्याथीहरुलाई सन्चो नहुाँदा स्वास््य कक्षिा आर्ाि गर्ाईन्छ । तर् अस्पताल लग्नुपदाा ष्ट्वद्यालयको ष्ट्िक्षकले नभई 

अष्ट्भभावकले लान ुपने हुन्छ । यष्ट्द आवश्यक पर्ेको खण्डिा ष्ट्वद्यालयले अष्ट्भभावकलाई सम्पका  गनेछ । त्यसैले सष्ट्जलै सम्पका  हुने फोन 

नम्िर् ष्ट्वद्यालयिा जानकार्ी गर्ाई र्ाख्नु होला । 

 

संक्रामक रोिहरु लाग्दा ? 

 

 

िाष्ट्थ उल्लेख गर्ेका संक्रािक र्ोग लाग्दा अथवा लागेको िंका भएिा ष्ट्वदा िस्दा हुन्छ ।  

ष्ट्िर्ािी ष्ट्नको भएर् ष्ट्वद्यालय जााँदा अस्पतालिाट “ष्ट्वद्यालय प्रवेि अनिुष्ट्त पत्र” ष्ट्लएर् ष्ट्वद्यालयिा जानु होला । “ष्ट्वद्यालय प्रवेि अनुिष्ट्त 

पत्र”  को फार्ि अस्पतालको डाक्टर्लाई भना लगाउनु होला । त्यो पत्रको १ प्रष्ट्तष्ट्लपी लगभग ५०० येन जष्ट्त पछा  ।  
※कोर्ोना भाइर्सको संक्रिण आष्ट्दको िार्ेिा  

• ज्वर्ो आएको छ अथवा खोकी लागेको छ भने ष्ट्वद्यालयिा ष्ट्िदा ष्ट्लएर् आर्ाि गर्ौं।  

• सक्दो ष्ट्छटो अस्पताल गएर् जचाऔ। 

 

 

आिलािी तथा आपतकालीन अिस्थाको बीमा प्रणाली भनेको ? 

सिैजनाको िीिा गर्ेको हुन्छ । ष्ट्वद्यालयिा आउने जाने गदाा तथा ष्ट्वद्यालय परर्सर्िा हुाँदा घाउ चोटपटक लागेिा उपचार् 

खचा िीिा प्रणाली अन्तगात व्यहोने छ । तर् ष्ट्वद्यालयको िाटो (ष्ट्वद्यालय जाने आउने िाटो)  ष्ट्नधाारर्त हुन्छ। िाष्ट्फक 

दघुाटना वा ष्ट्वद्यालय जाने आउने गर्ेको िाटो िाहेक अन्य िाटोिा ष्ट्हड्दा घाउ चोटपटक लागेिा आफैले उपचार् खचा व्यहोनुा  

पने हुन्छ । िीिा प्रणाली अनसुार् लागेको खचा खावासाकी नगर्पाष्ट्लकाले व्यहोने हुनाले अष्ट्भभावकले ४६० येन (वर्ाको) िात्र ष्ट्तर्े पगु्छ ।  

 

ष्ट्जष्ट्वका ष्ट्नवााह गना अथवा पढ्न सर्कार्िाट सहयोग पाइर्हेको परर्वार् (पेज१४) को अष्ट्भभावकले पैसा ष्ट्तनुा पदैन्  ।  

 

 

इन्फ्लएुन्जा, दादरु्ा, लहर्ेखोकी, ष्ट्चकेनपक्स, ज्वर्ो, गलगााँड जस्ता 



 प्राथवमक विद्यालयमा लाग्ने शुल्क 

प्राथष्ट्िक तहको सर्कार्ी ष्ट्वद्यालयिा पढाई िलु्क र् पाठ्यपसु्तकहरु ष्ट्निःिलु्क हुन्छ ।  

त्यस िाहेक पष्ट्न अष्ट्भभावकले ष्ट्तनुा पने िलु्कहरु हुन्छ । ष्ट्वद्यालयको खाजा िलु्क, ष्ट्वद्यालय िाट ष्ट्लने ष्ट्िक्षण सािाग्री िलु्क, अष्ट्भभावक 

ष्ट्िक्षक सिूह (ष्ट्पष्ट्टए) सदस्यता िलु्क, ष्ट्वद्यालयिाष्ट्हर् गरर्ने कायाक्रि िलु्क (ष्ट्पकष्ट्नक, सािाष्ट्जक भ्रिण................ िैष्ट्क्षक भ्रिण आष्ट्द) 

अष्ट्भभावकले ष्ट्तनुापने हुन्छ । (→ िैंकको खातािाट) ष्ट्िद्यालयले तोकेको िैंक (खावासाकी ष्ट्सनयोउ िैंक आष्ट्द) िा खाता खोल्न आवश्यक 

हुन्छ । त्यो िैंकको खातािाट लाग्ने िलु्क ष्ट्वद्यालयको खातािा जम्िा हुन्छ । 

※ष्ट्वद्यालय अनसुार् िलु्क र् भुक्तानी गने ष्ट्दन फर्क फर्क हुन्छ। 

 
 

  बैंकमा खाता कसरी खोल्ने ? वसिै पैसा कसरी पठाउने ? 

आफ्नो छाप, पैसा (िैंकको खातािा र्ाख्ने पैसा) पासपोटा  या गाडीको लाइसेन्स ष्ट्लएर् िैंकिा गई खाता खोल्नु पने हुन्छ  । ष्ट्वद्यालयिाट 

प्राप्त गर्ेको “खातािाट र्कि भकु्तानी अनरु्ोध फार्ाि” िा आवश्यक  जानकार्ीहरु भर्ेर् िैंकिा िझुाउन ुपने हुन्छ ।  

फार्ाि भना नआएिा “खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय कायाालय”को सोधपछु काउन्टर्िा आउन ुहोला । त्यहााँको किाचार्ीले तपाईलंाई सहयोग 

गनेछ । 

※आवेदन ष्ट्दने ष्ट्िष्ट्त ष्ट्नधाार्ीत हुने हुनाले सकेसम्ि चाडै सम्पका  गनुा होस्।   

 
 
पढ्नको लावि पाउने सरकारी सहायता प्रणालीको बारे  

 

िालिाष्ट्लकालाई ष्ट्वद्यालय पठाउन आष्ट्थाक रुपिा सिस्या पर्ेको परर्वार्लाई िैष्ट्क्षक सािाग्री िुल्क, ष्ट्वद्यालयको खाजा िुल्क, िैष्ट्क्षक 

भ्रिण िलु्क जस्ता आवश्यक िलु्कहरु ष्ट्तना सर्कार्ले सहायता गने प्रणाली छ । यो सहायता प्राप्त गना िैष्ट्क्षक िोडािा आवेदन ष्ट्दन जरुर्ी 

छ । यष्ट्द तपाई ंसहायता ष्ट्लन चाहनहुुन्छ भने कृपया ष्ट्वद्यालयिा सम्पका  गनुा  होस् ।  

 
 
सोिपुिका लावि सम्पका  िने ठाउँ 

१) खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्र (ष्ट्वदेिी भार्ाको पर्ाििा सेवाको काउन्टर्), ०४४-४५५-८८११ / soudan39@kian.or.jp 

                                                                     (ष्ट्िहान १० िजे देष्ट्ख १२ िजे सम्ि र् ष्ट्दउाँसो १ िजे देष्ट्ख ४ िजे सम्ि) 

२) खावासाकी ष्ट्िक्षा सष्ट्िष्ट्त सष्ट्चवालय     ष्ट्िक्षा नीष्ट्त कायाालय, ०४४-२००-३७५८ 
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 जापावनज भार्ालाई वलएर वचधता लािेको बेला...  

 

<जापावनज भार्ा वसक्न सक्नुहुधि> 

खावासाकी िहर्को ष्ट्वद्यालयहरुिा िालिाष्ट्लकाहरुको जापाष्ट्नज भार्ा र्ाम्रो िनाउन सहयोग गने गछा । 

ष्ट्वद्यालयको ष्ट्िक्षकले जापाष्ट्नज भार्ा ष्ट्सकाएर् अथवा ष्ट्वदेिी भार्ा िोल्ने सहयोगी ष्ट्िक्षकहरु ष्ट्वद्यालयिा आएर् ष्ट्सकाउने गछा न्। 

जापाष्ट्नज भार्ा िोल्न आएपष्ट्न पढ्ने र् लेख्ने गर्ेर् जापाष्ट्नज भार्ा ष्ट्सक्न ष्ट्नकै गाह्रो हुन्छ। 

आफ्नो िच्चाको जापाष्ट्नज भार्ालाई ष्ट्लएर् ष्ट्चन्ता लागेको छ भने ष्ट्वद्यालय भनाा गनुा  अगाष्ट्ड देष्ट्खनै ष्ट्वद्यालयिा सम्पका  गरर् सल्लाह 

गनुाहोस्। 

 

<भावर्क अनुिादकको अनुरोि िना सक्नुहुधि> 

ष्ट्वद्यालयको ष्ट्िक्षकसाँग कुर्ा गने िेलािा जापाष्ट्नज भार्ालाई ष्ट्लएर् ष्ट्चष्ट्न्तत हुनुहुन्छ भने भाष्ट्र्क अनवुादकको अनरु्ोध गना सक्नुहुन्छ। 

ष्ट्वद्यालयिा सम्पका  गर्ेर् अष्ट्ग्रि िषु्ट्कंग गनुाहोस्। 

ष्ट्वद्यालयिा भाष्ट्र्क अनवुाद गने िेष्ट्सन हुन्छ। साना-ष्ट्तना कुर्ाहरु िात्र हो भने त्यस िेष्ट्सनको प्रयोग गर्ेर् अनवुाद गने गरर्न्छ। 

 

<मोबाइल फोनको एप्सहरु प्रयोि िरौं> 

ष्ट्वद्यालयले  ष्ट्वष्ट्भन्न जानकार्ीहरु पठाउने गछा । जापाष्ट्नज भार्ािा लेष्ट्खएको जानकार्ीहरु पढ्न गाह्रो भएिा जापाष्ट्नज भार्ा जान्ने 

कसैलाई सोध्ने, भाष्ट्र्क अनवुाद एप प्रयोग गर्ेर् आफ्नै देिको भार्ािा उल्था गर्ेर् लेष्ट्खएको जानकार्ीहरु िझु्न सक्ने िनौं। तर् पष्ट्न 

जानकार्ीको ष्ट्वर्यवस्तु िझु्न गाह्रो भएिा ष्ट्वद्यालयलाई सोध्ने गर्ौं। 

 

<बहुभावर्क सहयोि संिठनहरु प्रयोि िरौं> 

खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्रिा ष्ट्वष्ट्भन्न भार्ाहरुिा पर्ाििा ष्ट्लन सक्ने ष्ट्वदेिीहरुलाई लष्ट्क्षत गरर्एको पर्ाििा काउन्टर्को व्यवस्था 

छ। 

फोनअथवा जूि (Zoom) िाफा त पर्ाििा ष्ट्लन सक्नहुुन्छ। यष्ट्द केष्ट्ह सिस्या पर्ेिा अफ्ठ्यार्ो निानी सम्पका  गनुाहोस्। 

◎ पर्ाििा ष्ट्लनको लाष्ट्ग सम्पका  गने ठाउाँ  

१. खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्र (ष्ट्वदेिीको पर्ाििा सेवा काउन्टर्)  

फोन नं.: 044-455-8811  ईिेल: soudan39@kian.or.jp  (ष्ट्िहान ९ िजे देष्ट्ख सााँझ ५ िजे सम्ि) 

२. खावासाकी िैष्ट्क्षक सष्ट्चवालय ष्ट्िक्षा नीष्ट्त कायाालय  

फोन नं.: 044-200-3758 



 विद्यालय भनाा हुनु अिािी कवम्तमा पवन यी कुराहरु िना सक्ने बनाउनु होला   

 

१) आफ्नो नाि स्पष्टसाँग भन्न सक्छ? आफ्नो नाि पढ्न सक्छ?  

२) आफ्नो जवाफ र् अष्ट्भवादन स्पष्ट रुपिा भन्न सक्छ? 

३) आफुले सोचेको कुर्ा स्पष्टसंग भन्न सक्छ? 

४) एक्लै िौचालय प्रयोग गना सक्छ? (ष्ट्दसा र् ष्ट्पसाि दिैु) जापानीज स्टाईलको िौचालय  

भएको ष्ट्वद्यालय पष्ट्न हुन्छ ।  

५) एक्लै लगुा फेना सक्छ?  

६) ष्ट्वद्यालयसम्ि ष्ट्हंडेर् आउन सक्छ? अभ्यास गर्ाउनहुोला ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

नाम लेख्नु होला। 

 

 

 

 

 

 

प्रकासन:   खािासाकी अधतराावरिय संघ  

२-२ वकजुकी विओध्यो, नाकाहारा ििा, खािासाकी , खानािािा प्राधत, २११-००३३, जापान 
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