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2019 

کی تعداد 2،933،137 ہے، جسمیں گذشتہ سال کے آخر سے 202،044 (%7.4) کا اضافہ ہوا ہے، جو اب تک کی سب سے 

زیادہ ہے۔ جو جاپان کی کل آبادی کا %2.3 ہے، جس کا مطلب ہے کہ جاپان میں 100 میں سے 2 افراد غیر ملکی ہیں۔

 0.8  دورسی طرف، نیگاتا صوبہ میں غیر ملکی باشندوں کی تعداد 18،861

فصد ہے (دسمرب 2019

صوبہ کے رسکاری اسکولوں میناس بات کو قطع نظر رکھتے ہوئے کے وہ کس ملک سے ہیں، 224 بچے ایسے ہیں جنھیں 

جاپانی زبان کی تعلیم کی رضورت ہے (منجانبوزارت تعلیم، ثقافت، کھیل، سائنس اور ٹیکنالوجی "ویسے بچے جنکو 

جاپانی زبان کی تعلم کی رضورت ہے انکے داخلے کے قبولیت سے متعلق رسوے (2018)")۔ یہ تو نہیں کہ سکتے 

کہ ملک کے دورسے حّصوں کے مقابلے میں نگیتاپریفیکچر میں غیر ملکی زیادہ ہیں، لیکن دورسے ملک سے آنے 

والے لوگوں کہ لئے جاپان کی زندگی میں روزانہ کی مشکالت کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ 

اورتعلیمیرسپرست کو جاننا  بیرون ملک سے اے ہوئے بچوں کے والدین   اس کتابچے میں وہ جانکاری ہے جو 

چاہیے، یہ کتابچہ اصل (فی الحال رصف جاپانی زبان) کا ایک اقتباس ہے۔ خاص کرجاپان میں مقیم ویسے والدین جو 

اپنے ملک سے اپنے بچو کو جاپان بالنا چاہتے ہیں یا فر پہلے سے ہی بچوں کے ساتھ جاپان میں مقیم ہیں ویسے 

والدین یا بچوں کے رسپرست کو نظر میں رکھتے ہوئے، جاپان میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جاننے 

الئق رضوری باتیں اس کتابچہ میں درج ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے، اور جب بھی کچھ سمجھ نہ اے یا زہن 

میں کوئی سوال ہو تو اسے رجوع کریں۔

بڑھتی امر کے ساتھ بچوں کو پیش آتی، لہذا براہ کرم ایک نظر ڈالیں۔

نیگاتا انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فروری 2021
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1



فہرست

1. اپنا ملک چھوڑ کر اے بچوں کے لئے

3 ................................... (1) رسپرستوں کی زممیداری

(2) بچوں کی زبان سے متعلق................................. 4

(3) بو لچال کی زبان اور علمی زبان........................ 5

(4) بچوں کا ماحول کے حساب سے ڈھلنا............... 6

2. جاپان کی تعلم سے متعلق 

7 ...................................... (1) جاپان کا تعلیمی نظام 

 (2) کنڈرگارڈن، نررسی اسکول، بچوں کہ ابتدائی 

 تعلم اور حفاظت کہ لئے تصدق شدہ سینٹر

 

7 .....................Education and Care (ECEC)]

8 ................................................... 3)

(4) مڈل اسکول....................................................... 9

5) 

10 .............. اسکول میں نہ ہونے کی صورت میں 

(6) ہائی اسکول کے داخلہ امتحان سے متعلق....... 11

(7) ہائی اسکول .................................................... 12

 (8) 16 سال سے زیادہ کی امر میں جاپان 

13 ............................................... آنے سے متعلق

3. مقامی زندگی کو بہرت اور خوشحال بنایں

(1) مقامی انٹرنیشنل اسوشیشن کی آفس اور 

14 ................. رضاکارانہ جاپانی کالس میں رشکت 

 (2) کوشش کریں کہ جگہ بدلنے سے پہلے 

اسکول موتیّن کر لیں....................................... 15

16 ..................... (3) قدرتی آفت سے پہلے کی تیاری 

 (4) "زمدارشہری" کے طور پر اپنے اپ کو 

ہمیشہ تیار رکھیں .......................................... 16

 (5) کسی مثبت کے وقت غیر ملکی تحقیقاتی 

17 ............................. ادارہ نگیتا سے رابطہ کریں

(6) جانکاری حاصل کرنے کے کچھ اور طریقہ....... 18

2



(1) رسپرستوں کی زممیداری

 نے ملک کی زندگی میں ڈھلنا بالغ انسان کے لئے بھی آسان نہیں ہوتا۔ عام طور پر بچوں کے لئے جانے 

پہچانے ماحول اور دوستوں کو چھوڑ کرانے کے بعد ایک نی جگہ کی زندگی آسان نہیں ہوتی ہے۔ والدین کے 

لئے سبسے پہلے یہ سمجھنا رضوری ہے کے بچہ کے اندر کی یہ بیچینی اور اکیلے پن کی وجہ انکے خود کی 

پیدا کردہ نہیں ہے بلکے یہ والدین کی سہولیت کے پیشے نظر پیدہ ہوئیں ہے۔ اسکے پیچھے شاید یہ سوچ ہوگی 

کے بچوں کا والدین کے ساتھ رہنا بہرت ہے۔ حالنکے والدین جسے ایک بہرت ماحول سمجھ رہیں ہیں، بچے بھی 

اسے اسی طرح سے دیکھیں یہ رضوری نہیں۔ آپکے لئے یہ سمجھنا رضوری ہے کے، بچے جو کے اپنے ملک میں 

بھی رصف اسکول بدلنے سے سٹریس محسوس کرتے ہیں، فر دورسے ملک میں جہاں کی زبان میں وہ بات تک 

نہیں کر سکتے ایسے حالت سے گزرنا انھیں کتنا پریشان کرتا ہوگا۔

 بچومیں بالغوں کے مقابلے میں ماحول کے حساب سے ڈھلنے کی صالحیت زیادہ ہوتی ہے، اسلئے اگر گھر 

میں انکے لئے ایک محفوظ ماحول پیدا کیا جاۓ اور جاپان میں پیش آ رہی مشکالت کا سامنا کرنے کے لئے 

انکی خوب سے حوصلہ افزائی کی جاۓ تو وہ بہت جلد جاپان کی زندگی کے عادی جاینگے۔ مسلن "میرے 

لئے بھی یها کی زندگی تھوڑی مشکل ہے لیکن چلو ہم ملکر کوشش کرتے ہیں" یا "آپ تو ابھی چھوٹے ہے ہیں 

آپکے لئے چیزوں کو یاد کرنا آسان ہوگا، اسلئے اپ مجھے بھی سکھا یں" وغیرہ الفاظوں سے انکی حوصلہ افزائی 

کریں۔

 اسکے عالوہ بچا اپنی مادری زبان (جو وہ قدرتی طور پربچپن سے بولتا آیا ہے) نہ بھو لے اسکے لئے اپنے 

ملک سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کتابیں لے کر اے۔ خاص کردرس کی کتابیں اور اسسے متعلق دورسی 

اور کتابیں اگر اس کے پاس ہونگی تو جب تک اسے جاپانی میں سبق سمجھ نہیں اتا یہ کتابیں اسکے پڑھائی 

میں مدد فراہم کرینگی۔ 
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(2) بچوں کی زبان سے متعلق

سیکھی انکے لئے آگے چل کر جاپانی سیکھنے کے لئے یہ رضوری ہے کے پہلے اچھی طرح اپنی مادری زبان 

جانے اور خوب سارے الفاظ اور تصّورات کو سیکھے۔ دورسی زبان کا سیکھنا پہلی زبان کے فہم پر مشتمل ہے۔ 

بچہ اگرمادری زبان سکھ جاۓ تو دورسی زبان کا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، والد جاپانی میں بات کریں اور والدہ 

مادری زبان میں اس طرح سے بچہ سے دونو زبانوںمیں گفتگو کی جائے تو بہرت ہوگا– اسکے عالوہ دو سے زیادہ 

زبان ایک ساتھ سیکھنے میں وقت لگ سکتا، اور لفظوں کو یاد کرنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔

 ھچک ہو رپ ںوقوم رتہدایز ۔ںیہ ےتڑپ سنہ رک نس ظّفلت گلا ےس ےنپا گول یناپاج یھبک یھبک ،ہوالع ےکسا 

 ےسا ےہ یتوہ یسنہ یکسج رپ ۔ےہ اتگل ہیحازم ںیم ےننس ںیھنا ظّفلت فلتخم ہکلب ےتسنہ ںیہن رک چوس ارب

واقعی برا لگتا ہے۔ اسلئے پہلے سے ہی اسکول کے استاد سے بات کرکے دورسے طلبہ کو تھوڑا سمجھا دینے 

کے لئے کہنا بہرت ہوگا۔ نیز، والدین اپنے دل میں کوئی برا خیال النے سے پہلے اپنے بچے کے درد کو سمجھیں۔ 

اپنے بچے کی جاپانی زبان بولنے کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے "لوگوں کا ہنسنا واقعی بہت بری بات ہے" 

کہکر اسسے ہمدردی ظاہر کرے اور اسے بتاۓ کہ "رصف ہنسنے والے لوگ ہی نہیں ہیں ایسے لوگ بھی ہیں 

جو جو آپکی جاپانی بولنے کی کوشش سے بہت خوش ہیں"۔ اسے سمجھایں کہ لفظوں کا بھول جانا، کوئی بڑی 

بات نہیں ہیں۔ دورسی طرف، بچہ کے سامنے استاد کو یہ بتا سکتیں ہیں کہ بچہ کو کیا بڑا لگا ہے۔ والدین 

ہمیشہ اسکے طرفدار ہیں، اور اسکی بات سمجھ رہیں ہیں یہ جاننا بچہ کے لئے رضوری ہے۔

 فرایسے بچے بھی ہیں، جنہیں جب تک اچھی طرح بولنا نہیں آ جاتا، وہ بس خاموشی سے دورسو کو سنتے 

ہے۔ اور رصف اپنے بہت کریبی دوستوں کے ساتھ ہی جاپانی میں بات کرتے ہیں، اور دھرے دھرے کہیں بھی 

کسی سے بھی بات کرنے الیق ہو جاتے ہیں۔
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(3) بو لچال کی زبان اور علمی زبان

نہیں ہوتی، وہ روزمررہ کی زندگی میں سنتے سنتے فطری طور پر اس زبان کو سکھ لیتیں ہیں۔ لیکن وہ روزمرّہ 

کی بولچال (سننا، بولن) تک ہی محدود رہتی ہیں۔ اس طرح سے سیکھی ہوئی زبان کو "عام بولچال کی زبان" 

کہتیں ہیں۔ عام بولچال کی زبان بلکل ویسے ہی ہے جیسے کسی غیر ملکی زبان سیکھتے وقت ابتدائی کتاب 

میں آنے والےمحدود گرامر اور الفاظ پر مشتمل روزمررہ کی گفتگو۔

 اسکے برعکس، لکھنا پڑھنا،عام طورپر بنا سیکھے فطری طور پر آ جانے والی چیز نہیں ہیں۔ اسکے عالوہ، 

رصف پڑھنا آجانے کا یہ مطلب نہیں ہے کے کوئی بھی مشکل کتاب پڑھی جا سکتی ہیں، یہ بالغ انسانوں کے 

لئے بھی مشکل ہے۔ اسکول کے سبھی نصاب کی کتابوں کو پڑھنے، رسکاری دستاویزتیار کرنے، منطقی گفتگو 

کرنے کے لئے جس زبان کی رضورت ہوتی ہے اسے "علمی زبان" کہتے ہیں۔ مادری زبان کے معاملے میں، اسکول 

میں خاص کر "قومی زبان " کے درس میں مختلف شعبوسے جوڑے مضامین پڑھنا، الگ الگ موضوع پر خود 

زبان"  "علمی  بھی  کتابیں  نصابی  ہے۔ دورسی  زبان" سیکھا جاتا  "علمی  لکھنا وغیرہ طریقو سے  سے مضمون 

سیکھنے میں بہت اہم قردار ادا کرتی ہیں انسے علمی زبان کے الفاظوں میں اضافہ ہوتا ہے اور منطقی مضمون 

وغیرہ سے تعارف ہوتا ہے۔

 غیر ملکی زبان کے معاملے میں، بچوں کے مقابلے میں چونکہ بالغوں میں بیشرت کو پہلے سے ہی مادری 

زبان کی "علمی زبان" سے واقفیت ہوتی ہے اسلئے وہ غیر ملکی زبان کی گرامرا کو بھی ایک حد تک سمجھتے 

غیر ملکی زبان کی "علمی زبان" سکھ لیتیں ہیں۔ لیکن بچوں کا معامال یہ ہے کہ چونکے انکو اپنی مادری زبان 

کی "علمی زبان" سےبھی پوری طرح واقفیت نہیں ہوتی ہے، اسلئے انکو غیرملکی زبان کی "علمی زبان" سیکھنے 

میں کافی مشکل ہوتی ہے۔ اسلئے ایسے بچے بھی ہیں جنکو اس ملک کی زبان آتے ہوئے بھی، اسکول میں اچھا 

میں لکھے سبک سمجھ نہیں اتے۔ دورسے لفظوں میں کہیں تو اسکی وجہ "علمی زبان" کا نہ آنا بھی ہے۔ 

ہے۔
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(4)  بچوں کا ماحول کے حساب سے ڈھلنا

 بچوں کا ماحول کے حساب سے ڈھلنے میں، والدین اور اسکول کے استدزہ کے عالوہ اور بھی کافی موحسن 

بچوں کے دوستوں کو گھر مدعو کریں، اس طرح سے اس پاس رہنے والے لوگوں سے جان پہچان بڑھایں۔ زیادہ 

تر جگہوں میں "پڑوسی ایسوسی ایشن" یا "بچوں کی انجمن (چلڈرین اسوشیشن)" وغیرہ ہوتی ہے، جہاں موج 

مستی سے جوڑے مزیدار پروگرام کے عالوہ اسکول جانے والے راستے کی صفائی جیسے پروگرام میں رشیک 

ہوکر آس پاس کے لوگوں سے جان پہچان بنائی جا سکتی ہے۔

 ایسی جگہ جہاں "پڑوسی ایسوشیشن" وغیرہ نہ ہوں، وہا کے عوامی حال وغیرہ میں جایں تو وہاں بھی 

رضاکاروں کے ذریے چلنے والی جاپانی زبان کے درس یا ہموطن لوگوں کا ہلکا یا شوقیہ ہلکہ وغیرہ ہوتا ہے انسے 

جرکر بھی دوست بنایں جا سکتیں ہیں، جسسے آس پاس ہونے والے تقریباتیا اسکول وغیرہ سے متعلق جانکاری 

مل سکتی ہے۔

 اس طرح اگر والدین موجودہ مقامی زندگی کو دل سے اپناتے ہوئے خوشدلی کا مظاہرہ کریں تو بچے بھی 

نیے دوست بنانے کے لئے اپنی طرف سے پوری کوشش کرینگے۔ اسکے عالوہ ایتھلیٹک میٹ یا ثقافتی میلہ 

وغیرہ برے اسکولی تقریبات میں بھی شامل ہونا چاہیے۔

 پوری طرح جاپانی بننے کی رضوری نہیں ہے۔ بچے کی دونوں تہذیبوں سے واقفیت ہونی چاہیے، پر خیال 

رہے کے اسے اپنے ملک سے نفرت نہ ہو بلکی وہ اپنے آبائی وطن پر فخر محسوس کرے اسکے لئے والدین کو 

بہت خاص خیال رکھنے کی رضورت ہے۔
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(1) جاپان کا تعلیمی نظام 

6 سال، مڈل اسکول کہ3سال، ہائی اسکول کہ 3 

سال، یونیورسٹی کہ 4 سال (جنیر کالج 2

الزمی تعلم کا حّصہ ہے جو سارے بچوں کے لئے الزمی ہے۔ الزمی تعلم جاپانی شہری کے لئے الزمی ہے پر 

جاپان میں رہ رہے 6 سال سے لیکر 15 سال تک کا کوئی بھی بچہ چاہے وو کسی بھی ملک کا ہو، اگر وہ چاہیں 

تعلم کا حّص

ڈے کیرئ (ECEC) سینٹروغیرہ میں جاتیں ہیں۔

 جاپان میں زیادہ تر اسکول اپریل مہینے میں رشوع ہوکر اگلے سال مارچ تک چلتیں ہیں۔ اپریل سے رشو 

ہونے والے اس ایک سال کو "اسکول سال" کہتیں ہیں۔ بنیادی طورپر اسکول پیر کے روز سے جمع کے روز تک، 

صبح سے دوپہر تک ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اس دوران بنا اجازت کوئی اسکول سے باہرنہیں جا سکتا ہے۔

(2)  کنڈرگارڈن، نررسی اسکول، بچوں کہ ابتدائی تعلم اور حفاظت کہ لئے 
 تصدق شدہ سینٹر

(ECEC)]

 کنڈرگارڈن، نررسی اسکول اور ECEC (ابتدائی تعلم اور حفاظت کہ لئے تصدق شدہ سینٹر) میں گروپ یا 

حلقے سے جڑی رضوری باتیں، موسمی تیوہار وغیرہ جاپانی ثقافت اور رواج وغیرہ کے بارے میں سکھ سکتیں 

ہیں۔ اسکے عالوہ اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ موج مستی کرتے ہوئے مزے مزے سے بہت جلدی جاپانی سکھا 

جا سکتا ہے۔ اصول کے تحت بچوں کی روزمررہ کی زندگی سے جڑی ہدایتیں یا والدین کے ساتھ گفتگوجاپانی 

میں ہوگی۔ یہ الزمی تعلم کا حّص

ان اسکولوں میں جاتیں ہیں۔

ECEC نررسی اسکول یا 

صبح سے شام تک دیکھ بھال کے لئے رکھا جا سکتا ہے۔ پیدائش کے دو مہینے بعد سے بچے کو ان جگہوں میں 

داخل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ، داخلے کے کچھ رشائط ہیں، اور مختلف دستاویزات بھی رضوری ہیں۔ اسکے عالوہ، 

فیس والدین کی آمدنی کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں اسکے متعلق دستاویزی کروائی کرتے وقت پتا کر لیں۔

3-2 سال جاتیں ہیں۔ صبح سے دوپہر تک وہ 

کنڈرگارڈن میں گزارتے ہیں۔ ایسے کنڈرگارڈن بھی ہیں جہاں بچوں کو النے لے جانے کے لئے بس کی سہولیات 

بھی موجود ہے۔ چونکہ یہ بچوں کی تعلیمی سہولیات محییا کرتی ہے اسلئے الگ الگ کنڈر گارڈن کے مواد اور 

 نجی کنڈرگارڈن، نررسی اسکول اور ECEC میں مسیحی کلیساؤں یا بودھ مذہب کےمندروں کے زیرے نظام 

چلنے والے ادارے بھی ہیں۔ داخلے سے پہلے جاکر اچھی طرح معاینہ کر لیں۔
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3)

2 تاریخ سے اگلے سال اپریل 

کی 1 تاریخ کے درمیان 7 سال کی عمر کو پہونچ رہیں ہوں۔ داخلے سے پہلے والے سال، اپ جس شہر، قصبہ یا 

گاؤں میں رہ رہے ہونگے وہاں کے میونسپل آفس سے داخلے کی کروائی سے متعلق دستاویز موصول ہونگے۔ 

داخلے کا طریقہ کار جاپانی زبان میں لکھا ھوتا ہے، اگر سمجھ نہ اے تو کسی ایسے شخص سے پڑھوا لیں 

اگربچے کے  ایجوکیشن کی آفس سے رجوع کریں۔  تو مقامی بورڈ آف  جسے جاپانی آتی ہو۔ رضورت پڑے 

داخلے سے پہلے والے سال کے آخر تک داخلے سے متعلق دستاویز موصول نہ ہوں تو بورڈ آف ایجوکیشن کا 

ّن ہوتے ہیں۔ کسی خاص 

کہتیں ہیں) ایسی صورت میں مقامی میونسپل اور مطلوبہ اسکول کے میونسپل دونوں کے بورڈ آف ایجوکیشن 

سے مشوره کریں۔ بس اس بات کا خاص خیال رہے کے، بچے کو دورسے عالقے کے اسکول میں بھیجنے میں 

اور لنچ  تھوڑا ڈربھی ہے۔ الزمی تعلم مفت ہے پر کتابوں کے عالوہ باقی دورسی چیزیں (کاغذ، قلم وغیرہ) 

(اسکول کی طرف سے دیا جانے واال لنچ) وغیرہ کے اخراجات رسپرست کی زممیداری ہیں۔ اسکے عالوہ تفریح 

یا اسکول ٹریپ وغیرہ میں بھی پیسے خرچ ہونگے۔ داخلے سے پہلے، اسکول کی طےشدہ جم یونیفارم (کھیل 

کود یا جم کی یونیفارم)، جوتے، ٹوپی وغیرہ بھی خریدنا ہوگا۔ اگر اپ کی آمدنی ایک خاص حد تک محدود ہے 

تو تعلیمی سبسڈی بھی مل سکتی ہے اسکے لئے اسکول کے استاد سے رابطہ کریں۔

 کون کس درس میں میں جایگا کون سے استاد اسکے نگران ہونگے اسکا فیصلہ اسکول کریگا۔ اگر بچہ کسی 

طرح سے معزور ہو اور اسے کسی خاص مدد کی رضورت ہو تو انکے لئے "خاص سہولیات والے کالس" کا بھی 

انتظام ہے، ایسے حالت میں اپنے مقامی میونسپل کے بورڈ اف ایجوکیشن سے رابطہ کریں۔

●  PTA(parent teacher association) کے نام سے بہت ساری جگہوں پر والدین کی رضاکارانہ تنظیم ہیں، جو 

بچوں کے اسکولی زندگی کو بہرت اورخوشگوار بنانے کے لئے رضاکارانہ طور پرکام کرتی ہیں۔ 

●  زیادہرت اسکولوں میں لنچ کا نظام ہے۔ بچا اگر الرجک ہے یا مذہبی وجوہات کے بناء پر اسکول کا لنچ نہیں 

کھا سکتا ہوتو مینیو کو دیکھ کر، گھر سے گھر سے لنچ لیا جا سکتا ہے۔

●  لگبھگ روزانہ، اسکول کی صفائی کی گھنٹی ہوتی ہے۔

●  فزیکل ایجوکیشن کی کالس سے پہلے جم کا یونیفارم پہنتے ہیں۔ ابتدائی درجوں میں زیادہرت کالس میں ہی 
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جاپان کی تعلم سے متعلق 
(4) مڈل اسکول

 مڈل اسکول میں میں ان بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، جو داخلے کے سال اپریل کی 2 تاریخ سے اگلے سال اپریل 

کی 1 تاریخ کے درمیان 13 سال کی امر کو پہونچ رہیں ہوں۔ پہلےسے طے شدہ مقامی میونسپل کے زیرے 

انتظام آنے والے مڈل اسکول میں داخلے کے لئے کوئی امتحان نہیں ہے۔ لیکن، کچھ ایسے مڈل اسکول بھی ہیں 

جنمیں داخلے کے لئے داخلہ امتحان میں پاس ہونا رضوری ہے۔ اگرچہ مڈل اسکول بھی الزمی تعلم کا حّصہ ہے 

(تحصیلی آزمائش)، تفریح یا فیلڈ ٹریپ وغیرہ میں پیسے خرچ ہونگے۔

 اسکے عالوہ، داخلے سے پہلے یونیفارم، بستہ، جم یونیفارم وغیرہ بھی خریدنا پڑیگا۔ اگر اپ کی آمدنی ایک 

خاص حد تک محدود ہے تو تعلیمی سبسڈی بھی مل سکتی ہے اسکے لئے اسکول کے استاد سے رابطہ کریں۔ 

اسکے عالوہ کلب ایکٹیویٹی میں رشکت کے وقت، یونیفارم خرچ، کھیل کے سامان خرچ وغیرہ میں بھی الگ سے 

رقم خرچ ہوگا۔

 مڈل اسکول کی پڑھائی مشکل ہوتی ہے، اور 3 سال بعد ہائی اسکول کے دخللہ امتحان کو نظر میں رکھتے 

ہوئے کافی محنت کرنا پڑتا ہے۔ اب تک پڑھائی میں اچھا کرتے اے طلبہ بھی، جاپانی نہ انے کی وجہ سے اچھا 

کو اچانک سکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

 دورسے ملکوں سے اے بچوں کے لئے، اسکول کے میونسپلٹی کے بورڈ اف ایجوکیشن سے مشوره کرکے، 

لینا ہے یہ بچے سے اچھی طرح بات کر، یا کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ وغیرہ کرکے فیصلہ کریں۔ 

 مڈل اسکول میں، ہر سمسٹر میں دو سیشنل امتحانات (مڈ ٹرم امتحان اور فائنل امتحان) ہوتے ہیں۔ بچوں 

کا رزلٹ مختلف مضمون میں بچے کی کارکردگی، درس میں سیکھنے کا روجھان(درس کے دوران بچے کا روییہ، 

بنیاد پر "فائنل رپورٹ کارڈ" بنتی ہے۔ ہائی  ہیں۔ ہر سمسٹرکے اختتام پر دے جانے والے "رپورٹ کارڈ" کی 

اسکول کے داخلہ امتحان میں طلبا باقاعدہ تحریری امتحان اور انٹرویودیتےہیں اور اسکے عالوہ "فائنل رپورٹ 

دوران  کے  امتحانات  تو  ہو  چاہتا  لینا  داخلہ  میں  اسکول  ہائی  کراگرطلبہ  ہے۔ خاص  ہوتا  اہم  بہت  بھی  کارڈ" 

غیرحارض نہ ہوتے ہوئے، جو بھی امتحان آپ کر سکے اس امتحان میں رضوررشیک ہوں۔ اگرسوال پڑھ نہیں پا 

رہیں ہوں پر زبانی جواب دے سکتے ہوں توایسی صورت میں دورسے کمرے میں کسی دررسے سے سوال 

پڑھوایا یا فرکیا کانجی حروف پر فریگانا شامل کروایا جا سکتا ہے، اسکےمتعلق استاد سے مشوره کرلیں۔

●  چھٹی کے بعد کلب ایکٹویٹی ہوتی ہے۔ بہت سارے بچے کوچنگ بھی جاتیں ہیں۔

●  ہر درس کے مختلف استاد ہوتے ہیں اور سبک میں اضافہ ہوتے ہوتے مشکل ہوتا جاتا ہے۔

 (Tattoo) یونیفارم یا قانون (اسکول کے قوانین) بھی ہیں۔ مذہبی طور پر کوئی رضوری لباس یا جسم گودنا  ●

وگیرہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا ہے اسکے متعلق اسکول سے مشوره کریں۔

●  ایسے اسکول ہیں جہاں لنچ ملتا ہے، اور ایسے اسکول بھی ہیں جہاں لنچ لے کر جانا پڑتا ہے۔
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  (5)
صورت میں 

ہ  ّ 3 6

ہے، دورسے ملکوں میں بھی لگبھگ 10

ہیں۔ بین االقوامی سطح پر بھی یہ مانا جاتا ہے کہ بچوں کو تعلیم کا حق حاصل ہے۔

  لہذا آپ جہاں بھی ہوں، والدین کو اپنے بچوں کو الزمی تعلیم رضوردلوانی چاہئے۔ اگر بچے کو اسکول نہیں 

بھیج سکتے، تو والدین خود اپنے بچہ کو پڑھائیں، یا فر گھر پرٹیوٹر رکھ کراچھی طرح تعلم دلوائیں۔

 جاپان میں لگبھگ سبھی بچے اسکول جاتیں ہیں اسلئے اگرکسی کو اسکول جانے کا کوئی تجربہ نہ ہوتو بالغ 

ہونے کے بعد یہ بات کہیں احساسے کمرتی کی وجہ نہ بن جاۓ۔ اسکے برعکس ایسے بچے بھی ہیں جو 

اسکول میں دورسے بچوں کے ذریے ستاۓ جانے کے ڈر سے اسکول سے غیر حارض ہونے لگتیں ہیں۔ اسکول 

ہی جب تکلف کی وجہ بن جائے تو وہاں پڑھائی کیا ہی ہوگی، ایسی صورت میں بچے کو زور زبردستی اسکول 

بھیجنے سے بہرت ہے کے کسی اور طریقے سے پڑھائی جاری رکھنےکا انتظام کیا جائے۔

 اگر بچےکو گھر پر تعلیم دینا ہو تو دورسی زبان (غیرملکی زبان) کے طور پرجاپانی میں روزمررہ کی گفتگو، 

لکھنا پڑھنا سکھایں، اسکے عالوہ دورسے مضامین کی تعلم کے لئے بچے کی عمر اور صالحیت کو نظر میں 

۔

 رصف گھر کی پڑھائی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی رضوری ہے۔ جاپانی 

۔ ہر روز اگر اسکول 

نہ جا سکے توبھی، اسکول سے مشوره کرکے ہفتے میں رصف ایک باربھی اسکول جایا جا سکتا ہے، درس میں نہ 

بیٹھ کر دورسے کمرے میں پڑھائی کی جا سکتی ہے، اسکے لئے اسکول کے بورڈ وف ایجوکیشن سے مشوره 

کریں۔
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(6) ہائی اسکول کے داخلہ امتحان سے متعلق

 جاپان میں تقریبا ٪98 طلباء مڈل اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہائی اسکول میں داخلہ لیتیں ہیں۔ 

رسکاری ہائی اسکول (صوبہ کے زیرے انتظام اسکول=کین رتسو، شہر کے زیرے انتظام اسکول=شی رتسو) کے 

امتحان میں عمومن جاپانی (جدید جاپانی زبان کے مضمون اور کانجی حروف کے عالوہ قدیم جاپانی زبان سے 

سوال بھی آتے ہیں)، انگریزی، ریاضی، سائنس، اور معارشتی علوم ان 5 مضامین کے امتحان ہوتیں ہیں۔ اصول کے 

مطابق ایک ساتھ کی رسکاری ہائی اسکول کا داخلہ امتحان نہیں دے سکتیں (پہلے مرحلے میں جن اسکولوں 

میں داخلہ کے لئے کم طلبہ امتحان دیتے ہیں ان اسکولوں میں دورسے مرحلے کے امتحان سے بچوں کو لیا 

جاتا ہے، اس وقت ویسے بچے جو دورسے کسی اسکول کے داخلہ امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے ہوں وہ ان 

اپنے پسند کا اسکول ملے یہ  بیٹھ سکتیں ہیں، اگرچہ دورسے مرحلے میں  امتحان میں  اسکولوں کے داخلہ 

رضوری نہیں)۔

 جاپانی زبان میں عام گفتگو کرنے میں اگر کوئی پریشانی نہ بھی ہو فر بھی جاپانی زبان میں لکھے معارشتی 

زبان) کے  کانجی حروف کے عالوہ قدیم جاپانی  اور  زبان کے مضمون  زبان (جدید جاپانی  اور جاپانی  علوم 

امتحانات کے سوال کو سمجھنے جتنی فصاحت نہ ہو تو سوال سمجھ نہیں ایگا۔ اسکے عالوہ جاپانی زبان میں 

انگریزی  نہیں کر سکتیں۔  کا استمعال  امتحان میں لغت  ہیں۔ داخلہ  لکھ کر جواب دینے والے سواالت بھی 

مشکل ہوگا۔

 نیگاتا صوبہ کے رسکاری ہائی اسکول کےاصول کے مطابق، غیرملکی طلبہ یا وہ جاپانی بچے جنکو دورسے 

ملک سے لوٹے ہوئے ابھی دو سال نہیں ہوئے ہیں انکے لئے ریاضی، انگریزی، جاپانی مضمون، اور انٹرویو پر 

مشتمل خصوصی داخلہ امتحان (غیرملکی طلبہ یا اپنے ملک کو لوٹے جاپانی طلبہ کے لئے خصوصی اختیار) 

دے سکتیں ہیں –اس امتحان میں بیٹھنے کے لئے پہلے مڈل اسکول کے استاد سے مشوره کرنا رضوری ہے۔

اگرطلبہ نیگاتا کے مڈل اسکول میں نہیں گئے ہوں تو، براہ کرم پریفیکچر ایجوکیشن ایجنسی کے ہائی اسکول 

ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مشورہ کریں۔

 نجی اسکولوں میں ہر اسکول کے منفرد امتحانات ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اسکولوں میں جاپانی، ریاضی اور انگریزی 

3 مضامین اور انٹرویوپر مشتمل امتحانات ہوتے ہیں۔ کچھ اسکول رصف مڈل اسکول کے گریڈ اور انٹرویو یا فر 

انٹرویواور تحریری مضمون کو داخلہ کی بنیاد بناتے ہیں۔ کچھ اسکولوں میں دورسے ہائی اسکول کا داخلہ امتحان 

ہے۔ کچھ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں کھیل کود میں بہرت کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کوداخلہ میں ترجیح 

دی جاتی ہے۔ مختلف اسکولوں کے مختلف فیس ہیں، جو عمومن رسکاری اسکول سے زیادہ ہوتی ہے۔
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(7) ہائی اسکول 

 جاپان میں ہائی اسکول الزمی تعلیم کا حّصہ نہیں ہیں، لیکن زیادہرت طلبہ ہائی اسکول میں داخلہ لیتیں ہیں۔ 

رصف مڈل اسکول سے فارغ التحصیل ہو کر اچھی نوکری حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ 

 ان لوگوں کے لئے جو مستقبل میں یونیورسٹی یا پروفیشنل اسکول جانا چاہتے ہیں، جاپان کا ہی ہائی اسکول 

ہائی اسکول سے فارغ  ہائی اسکول سے ہی سہی کم سے کم  آبائی ملک کے  اپنے  بلکہ  نہیں،  ہو یہ رضوری 

التحصیل ( 12سال کی اسکولی تعلم کو موکّمل کرنا) ہونا چاہیے۔

 فی الحال نگیتا صوبہ کے ہائی اسکولوں میں جاپانی زبان وغیرہ کی مدد سے متعلق کوئی نظم نہیں ہے، دورسے 

طلبہ کی ہی طرح سیشنل امتحانات دینے ہوتیں ہیں، اگر کوئی پاس نہیں ہو پاتا تو فر اسی کالس میں رہنا پڑتا ہے، 

اور اگر حاالت اور خراب ہوئے تو اسکول کے قانون کے مطابق اسکول چھوڑنا بھی پر سکتا ہے۔ اگرداخلے کے بعد 

بھی کوئی فارغ التحصیل نہیںہوسکا تو، یونیورسٹی یا ووکیشنل اسکول جیسے اعلی اداروں میں داخلہ مشکل ہے۔

 ہائی اسکول میں، باقاعدہ کورسز کے عالوہ (مڈل اسکول سے ملتے جلتے مضامین کی تعلم) خصوصی پیشے 

خود مختلف مضامین کا انتخاب کرسکتے ہیں اور مطالعے کے لئے ٹائم ٹیبل مرتب کرسکتے ہیں، اس ہائی اسکول 

کو "سوگوکوکو" کہتیں ہیں۔

 ہائی اسکول میں پیر سے لیکر جمع تک صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کے کالس کا نظام ہے، اسکے الوہ 

رصف صبح یا رصف شام میں چلنے والے اسکول کا نظام بھی ہے جنمیں کام کرنے والے لوگ پارٹ ٹائم میں تعلم 

حاصل کر سکتیں ہیں۔ پارٹ ٹائم ہائی اسکول میں چونکے کالس کا وقت کم ہوتا ہے، لہذا فارغ التحصیل ہونے 

میں تین سال یا اسسے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ عالوہ اسکے آن الئن اسکول یا اوپن اسکول بھی ہیں جہاں اپنی 

صالحیت کے حساب سے 3 سال سے زیادہ کا وقت لیتے ہوئے، رضوری مضامین کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہوئے ہائی 

اسکول کی ڈگری کے ساتھ فارغ التحصیل ہو سکتیں ہیں۔

 ایک ہائی اسکول سے دورسے ہائی اسکول میں داخلہ کے وقت، "منتقلی داخلہ امتحان" میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ 

رسکاری ہائی اسکول میں یہ امتحان ہوتا ہے یا نہیں، کب ہوتا ہے، امتحان کے مضامین کیا ہیں وغیرہ سے متعلق 

تفصیلی جانکاری کے لئے آپ جہاں ہجرت کرکے گے ہیں وہاں کے مقامی بورڈ اف ایجوکیشن سے رابطہ کریں۔ 

نجی اسکول سے متعلق جانکاری کے لئے اس خاص اسکول سے رابطہ کریں۔

 دورسے ملک سے جاپان کے بورڈ اف ایجوکیشن سے رابطہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جاپان میں رہ رہے کسی 

جاننےوالے سے پتہ کروایا جا سکتا ہے۔ اسکول آنے جانے میں کتنا وقت لگےگا، کتنا خرچ ہوگا وغیرہ سے متعلق 

تفصیلی جانکاری کا ہونا رضوری ہے۔ انٹرنیشنل اسکول کی فیس بھی زیادہ ہے اور یہ ہر عالقہ میں موجود بھی 

نہیں ہوتا۔ مذہبی اسکول شہروں تک ہی محدود ہیں۔ جس جگہ پر رہنے والے ہیں اگریہ پتا تووہاں کے مقامی 

بورڈ اف ایجوکیشن سے رابطہ کرانسے ہائی اسکول سے متعلق اور اسکول بدلنے کی کروائی وغیرہ کی جانکاری 

لی جا سکتی ہے۔

●  ایسے ہائی اسکول بہت کم ہیں جنمیں جاپانی زبان سے متعلق مدد کا کوئی نظم ہو۔

●  فل ٹائم اسکول، پارٹ ٹائم اسکول اور آن الئن اسکول موجود ہیں۔

●  طلبہ کو فیل ہوکر اسی کالس میں رکنا، یا اسکول سے نکلنا بھی پر سکتا ہے۔ 
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(8) 16 سال سے زیادہ کی امر میں جاپان آنے سے متعلق

سے فارغ التحصیل ہوکر ہائی اسکول میں داخلہ لئے بغیر 16،17 سال کی عمر میں جاپان آنے جیسی دونوں ہی 

صورت میں جلد داخلہ ملنا کافی مشکل ہے۔ اپنے ملک کے ہائی اسکول کو بچ میں چھوڑ کر جاپان کے ہائی 

اسکول میں داخلہ لینے کی صورت میں، جاپانی میں منتقلی امتحان (ٹرانسفر امتحان) امتحان میں پاس ہوکر یا 

جنوری سے مارچ کے درمیان من عقد ہونے والے داخلہ امتحان میں پاس ہوکر (اس صورت میں فر سے ہائی 

داخلہ نہیں مل سکتا۔ اسکے عالوہ اگر طلبہ اپنے ملک کے مڈل اسکول سے فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں تو 

اصول کے مطابق جاپان میں مڈل اسکول میں داخلہ نہیں مل سکتا، اور ہائی اسکول کے داخلہ امتحان پاس کرنے 

تک کسی بھی اسکول میں نہیں جا سکتیں۔ اس صورت حال میں کسی رضاکارانہ علمی حلقہ یا جاپانی کالس 

سے جڑ ک ہائی اسکول کے داخلہ امتحان کی تیاری کرنا بہرت ہوگا۔ داخلہ امتحان تک گھر میں بیٹھ کرجاپانی 

زبان کے اسکول یا آن الئن کورس کی مدد سے بھی جاپانی سیکھا جا سکتا ہے۔ جاپان انے کے بعد ہائی اسکول 

کے داخلہ امتحان تک اگر بہت کم وقت ہو تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکے جاپانی زبان کی پڑھائی 

کریں اور مڈل اسکول میں پڑھے ہوئے ریاضی اور انگریزی کو اچھی طرح دوہرا لیں۔

 اپنے ملک میں رہتے ہوئےتعلم میں اچھا کرتے اے طلبہ ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہوکر، جاپان کے 

یونیورسٹی یا وکیشنل اسکول میں غیرملکی طلبہ کی حیثیت سے داخلہ لے سکتیں ہیں، یا فر سٹوڈنٹ ویزا سے 

بھی جاپان آیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی میں بھی داخلہ امتحان ہے پر وہ جاپانی طلبہ کے امتحان سے مختلف 

ہوتیں ہیں اوریہ غیرملکی طلبہ یا اپنے ملک لوٹے جاپانی طلبہ (غیر ملک میں پرورش پانے والے) کے لئے خاص 

ہے۔ اسکے عالوہ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں غیر ملکی طلبہ کے لئے خاص کورس کا انتظام ہے۔

 چاہے جو بھی صورت حال ہو جاپان آنے کا فیصلہ ہو چکا ہو، تو آنے سے پہلے سے ہی جاپانی کی پڑھائی 

رشو کر دیں،کم سے کم "ہیرا گانا" اور "کاتاکانا" لکھنا پڑھنا سکھ لین۔ مستقبل میں اپنے ملک لوٹ کر یونیورسٹی 

میں داخلہ لینے کی صورت میں، کسی بھی ملک کے ہائی اسکول کی ڈگری (عام طورپر 12

کا رسٹیفکیٹ) نہ ہو تو بہت مشکل ہوگی۔
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3
(1)  مقامی انٹرنیشنل اسوشیشن کی آفس اور رضاکارانہ جاپانی کالس میں 

رشکت 

 زیادہرتمیونسپلٹی میں "انٹرنیشنل اسوشیشن" (بین االقوامی انجمن) ہوتیں ہیں۔ یہ غیرملک سے اے لوگو کا 

مقامی لوگوں سے جڑنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے اس پاس چلنے والے جاپانی زبان کے کالس کے متعلق جانکاری 

مل سکتی ہے، اوریہاں غیر ملک سے تعلّق رکھنے والے طلبہ کے لئے کیریرگائڈنس بھی فراہم ہوتیں ہے۔ جاپان 

کی زندگی کے متعلق صالح مشوره بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سبسے قریبی انٹرنیشنل اسوشیشن کی آفس جا 

کرمختلف جانکاری حاصل کریں۔

 اگر پاس میں کوئی جاپانی زبان کی کالس ہوتی ہو تواسسے رابطہ کریں اور وہاں جایں اور کالس میں بیٹھ 

کر دیکھی۔ چونکے یہ رضاکارانہ طور پر چلنے والی کالس ہوتی ہے اسلئے دن یا جگہ بدل بھی سکتیں ہیں۔ اگر 

پہلے سے رابطہ کیا جاۓ تو سہی جانکاری مل سکتی ہے۔

نہیں  تقریبات میں پورے جوش کے ساتھ رشیک ہوں۔ وہاں جاپانی ہی  انٹرنیشنل اسوشیشن کے   مقامی 

دورسے ملکوں کے لوگو سے بھی پہچان ہوسکتی ہیں۔

مقامی زندگی کو بہرت اور خوشحال بنایں
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(2) کوشش کریں کہ جگہ بدلنے سے پہلے اسکول موتّین کر لیں

 جاپان میں کس جگہ پر رہنا ہے اسکا فیصلہ اگر ابھی نہیں ہوا ہو تو بچے کے اسکول کا کیا کرنا ہے پہلے یہ 

جیسے برے شہروں جیسی ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات نہں ہے، اپر سے رسدیوں میں برف بھی پڑتی ہے جسسے 

کہیں آنا جانا اور مشکل ہو جاتا ہے اسلئے ان باتوں کو زہن مے رکھنا رضوری ہے۔ شدید برفباری یا طائفوں کے 

عالوہ رسدیوں میں بھی بھی اسکول کھال رہتا ہے لحازہ رہنے کے لئے ایسی جگہ چنے جہاں سے بچے کو اسکول 

انے جانے میں سہولیت ہو۔

 کم آبادی والی جگہ میں ایک اسکول میں کل مالکر لگبھگ 10 طلبہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسی حالت میں 

بھی ہو سکتا ہے کے بچے کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں پر اس پاس میں ایسی سہولیات نہ ہو۔

 اس کے برعکس، شہری عالقوں میں ایسے اسکول بھی ہیں جہاں بہت زیادہ طلبہ ہوتے ہیں جہاں ایسا بھی 

ہو سکتا ہے کہ والدین کھیل کود کے تقریبات کے دن اسکول جایں تو میدان بچوں سے بھرا ہونے کی وجہ سے 

اپنے بچے کو تالشنا بھی مشکل ہو جاۓ۔ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں سخت تعلیمی مقابلہ ہوتا ہے، اور ایسے 

اسکول بھی ہے جہاں کےاصول و قوانین بہت سخت ہوتیں ہیں۔

ایک  اور  ہے  ٹکنالوجی کرتی  اور  کھیل، سائنس  ثقافت،  تعلیم،  فیصلہ وزارت  کا  تعلیمی مواد  میں،   جاپان 

ہوتی ہے۔ کچھ سالوں میں استاد کا بھی تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔

 ماحول کے بدلنے سے بچوں کی الئف سٹائل میں بھی بدالؤ اتا ہے۔ کچھ جگہوں پرعام دستور یہ ہے کے 

بچے اسکول ک بعد کوچنگ جاتیں ہیں اور کچھ جگہوں پر اسکول کے بعد باہر جاکر دوستو کے ساتھ کھلینے 

کو سہی سمجھا جاتا ہے۔ اسکے عالوہ کالس کے حساب سے بھی بچو کی الئف سٹائل میں بدالؤ آتا ہے۔ نچلے 

درجوں میں بچے کھل کر کھیل کود کرتیں ہیں کہ نہیں اسکا خاص خیال ہوتا ہے، اسکے برعکس مڈل اسکول کے 

طلبہ کو ہائی اسکول میں داخلہ کی تیاری کو زہن میں رکھنا رضوری ہوتا ہے۔

ہوتا ہے، اسلئے کی سارے اسکول کا پتا کرکے بچے کے لئے مناسب اسکول جس عالقےمیں ہو اسی عالقے میں 

گھر تالشنا بہرت ہوگا۔
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(3) قدرتی آفت سے پہلے کی تیاری 

 جاپان زلزلوں کا ملک ہے۔ کبھی کبھی ایسا زلزلہ اتا ہے کے گھرکو تباہ کر جاتا ہے۔ زلزلہ کے بعد کبھی کبھی 

سونامی بھی اتی ہے۔ جاپانی اسکول میں سال میں ایک بار، فائر ڈرل ہوتا ہیں۔ اسکول کے درمیان اگر زلزلہ یا 

آگ جیسی آفت آ گئی تو وہاں سے کیسے نکلنآ ہے اسکے لئے مشک کرائی جاتی جو ایک بہت رضوری سبک 

ہے لحازہ اپنے بچے کو اسمیں پورے دل سے رشکت کرنے کہ لئے تیار کریں۔

(4) "زمدارشہری" کے طور پر اپنے اپ کو ہمیشہ تیار رکھیں 

کو تشکیل دینے واال ایک شہری ہے۔ اپنے کام اور بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ، پورے دل سے اس معرشے 

کا حّصہ بنیں۔ اس دوران اپنے سے مختلف سونچ کے لوگو سے بھی سامنا ہو سکتا ہے پر اپس کی باتچیت سے 

دو ریان مٹ سکتی ہے۔ اسکے عالوہ اگرمعارشے میں کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت 

رشیک ہوں، اور مختلف لوگوں سے ملیں، اسسے اپ اپنے لئے نے امکانات تالش سکتیں ہیں۔ اس طرح دھرے 

دھرے اپنا دائرہ بڑھاتے ہوئے اپنے سوچ اور نظریے کو نی وسعتیں اتا کریں۔

 فی الحال، غیر ملکی شہریوں کو ووٹ ڈالنے یا منتخب ہونے کا حق نہیں ہے، اوررسکاری مالزمت کے کچھ 

پیشے ایسے بھی ہیں جنمیں وہ نہیں جا سکتے، پر ٹیکس ادا کرنے واال ہر شخص کسی شہری سے کم نہیں ہے۔ 

مقامی میونسپلٹی میں پورے دل سے رشیک ہوں۔ اپس میں اسی طرح رشکت کرتے ہوئے ہم اپنے قصبے کو 

بہرتاور بہرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
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(5)  کسی مثبت کے وقت غیر ملکی تحقیقاتی ادارہ نگیتا سے رابطہ 
کریں۔

 نگیتا پریفیکچر کے زیرانتظام "غیرملکی تحقیقاتی ادارہ نگیتا" مختلف قسم کے مشورے بال معاوضہ فراہم کرتا 
74 زبانون میں مدد فراہم کر سکتیں  ہے۔

ہیں۔ تنہا فکرمند نہ ہوں براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔

●  مشاورت کا موضوع: عام زندگی سے جوڑے ہرقسم کے سواالت اور رہائش کی حیثیت (زایریو شکاکو)، نوکری، 
تعلم، صحت، فالح وغیرہ سے متعلق جانکاری۔

(خیالرہےکےہمذاتی یا تجارتی مقاصد کے لئےکسی رسکاری دستاویزات کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی 
ہم مرتجم بھیجتیں ہیں)

●  مشاورت کا طریقہ: خود آکر، ٹیلیفون، ای میل (اپوینٹمنٹ کی رضورت نہیں ہے، اور یہ مفت کی رسوس ہے)
(ٹیلیفون کا خرچ اپکا ہوگا)

پتہ: نیگاتا شی، چواو کو، 5-1
nia10@mniigata-ia.or.jp :ٹیلیفون: 1881-241-025 ای میل

●  موشاورت کا وقت: پیر سے جمع 17:00-10:00 (آخری انٹری –شام 16:30)

جمعہ جمعراتبدھ منگلپیر
17:00～17:0010:00～17:0010:00～17:0010:00～17:0010:00～10:00جاپانی 

17:00～10:00چینی

17:00～14:0010:00～14:0010:00～10:00انگریزی 

14:00～10:00ٹاگلوگ 

17:00～10:00تھائ 

16:00～10:00ویتنامی

14:00～10:00ہسپانوی

14:00～10:00پرتگالی 

اسکےعالوہ 
دورسی زبانیں

17:00～10:00　(مرتجم سوفٹویر کی مدد سے)

●  خصوصی مشاورت: ہر شعبے کہ ماہرین براہ راست مشوره فراہم کریں گے۔
●  تعلیمی مشاورت: ہر منگل کو 10:00 سے 17:00 تک (جاپانی، چینی، تھائی، ویتنامی، انگریزی)

●  ال ئسنس یا ڈرافٹ سے متعلق مشاورت (گیوسے یشوشی): ہر ماہ کے چوتھے بدھ 10:00 سے 17:00 تک 
(جاپانی، چینی)

تھائی، ویتنامی،  ہر ماہ کے دورسے منگل 13:00 سے 17:00 (جاپانی،  ●  امیگریشن سے متعلق مشاورت: 
چینی)

 ●  قانونی مشاورت: ہر طاق عدد والے مہینےکے تیرسے جمعرات 13:00 سے 17:00 
(جاپانی، انگریزی، ہسپانوی، پرتگالی،چینی)

Face bookنظام االوقات میں تبدیلی ممکن ہے 
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(6) جانکاری حاصل کرنے کے کچھ اور طریقہ

  ◆

ایجوکیشن سے رابطہ کریں۔

  ◆

کے ہائی اسکول ڈویژن سے رابطہ کریں۔

ٹیلیفون: 5611-280-025 فیکس: 025-285-7998

◆  نجی اسکول سے متعلق جانکاری کے لئے مطلوبہ اسکول سے براہ راست رابطہ کریں۔

◆  جاپانی زبان کی کالس سے متعلق جانکاری کے لئے مقامی انٹرنیشنل اسوشیشن سے رابطہ کریں۔

Niigata City International Exchange Foundation  ●

ٹیلیفون: 025-225-2727

Kashiwazaki Area International Association  ●

ٹیلیفون: 0257-32-1477

 ●

ٹیلیفون: 0258-39-2714

 Joetsu International Network  ●

ٹیلیفون: 025-527-3615
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نیگاتا انٹرنیشنل ایسوسی ایشن

〒950-0078
نیگاتا شی، چواو کو،5-1

ٹیلیفون: 025-290-5650
فیکس: 025-249-8122

nia21c@niigata-ia.or.jp ای میل
 https://www.niigata-ia.or.jp یو آر ایل

یہ ہینڈ بکایسوسی ایشن آف میونسپلٹی پروموشن نگیتا کے پروموشن رسوسز کے جانب سے تیار کیا گیا ہے۔


