）外国人生徒等への支援の充実（令和４年度開始

■ مقصد

ایک ایسا تعلیمی نظام بنا کر جو غیر ملکی طلباء کو اپنی صالحیتوں کا مظاہرہ کرنے کی اجازت دیتا ہو ایسا کرنے سے ،
ہم مقامی کمیونٹی کو ترقی دیں گے۔
)YUKI DAIICHI HIGH SCHOOL (Yuki shi

اسکول کا تصور

علم ،اخالقی تعلیم  ،اور جمنا سٹک تعلیم کی صحت مند نشوونما
کے لیے کوشش کریں گے  ،اور باصالحیت انسانی وسائل تیار
کرنے کی کوشش کریں گے جو سماجی اور عوامی جذبہ کے ساتھ
مقامی کمیونٹی میں حصہ لینے کے قابل ہو۔

سیکھنے کاسپورٹ

)ISHIGESHIHO HIGH SCHOOL (Joso shi
تعلیمی قابلیت کی ترقی کی بنیاد پر  ،ہمارا ہدف طلباء کے
کیرئیر کی تعلیم  ،مواصالت کی مہارت  ،اور مختلیف کلچرزبان
کی مہارت کو مضبوط بنانا کیریئر کے راستے کو آگے بڑھانا ہے۔

入学する生徒の言語能力に応じて、国数英などで習熟度別学習（取り出し授業やティームティーチ
ング）を実施し、日本語の習得や、各教科における専門的な用語や抽象的な表現などを含む学習内容
。を理解できるよう支援する
。さらに、２・３年次において英語が得意な生徒のレベルアップを図るための発展的な学習を行う

زبان کی قابلیت کے مطابق
مہارت کی سطح کے
مطابق سیکھنے کا نفاذ
＊ مہارت کی سطح کے مطابق
سیکھنے کا نفاذ مضمون بدل سکتا
ہے،داخلہ لینے والے طلباء کی
صورت حال پر منحصر ہے۔

<مفروضہ مضمون(مثال)>
جاپانی ( :موجودہ جاپانی) (جاپانی بنیادی بائیں) (جاپانی ترقی)
انگریزی ( :منطق /اظہار) (انگریزی مواصالت)
ریاضی ( :ریاضی )Ⅰ,Ⅱ
شہری ( :عوام )

اسکول کی زندگی کے
لیے سپورٹ سسٹم بنانا

غیر ملکی طلباء ذہنی سکون کے ساتھ اپنی اسکول کی زندگی گزار سکیں اور جوش و خروش سے سیکھنے میں مشغول رہیں غیر ملکی
طالب علم سپورٹ کوآرڈینیٹروں کے تعاون سے مدد فراہم کی جاتی ہے جو اسکولوں  ،متعلقہ اداروں وغیرہ کو تفویض کی جاتی ہے۔

اسکول،ایک ٹیم میں
سپورٹ جس میں متعلقہ
ادارے تعاون کرتے ہیں

<کوآرڈینیٹر کا کاروباری مواد>
طلباء کی رہنمائی  ،والدین کی مدد  ،اسکول کی زندگی کے طریقہ کار وغیرہ کی مدد کرنا( ترجمہ وغیرہ)
・ سماجی مزدور جیسا کام
سیکھنے اور زندگی گزارنے کے لیے طلباء کی مشاورت کا نظام بنائیں
・ صلح کار جیسا کام
＊ اس کے عالوہ  ،خصوصی مشورے اور اساتذہ کی تربیت وغیرہ

داخلہ امتحان کے
تعلقات

بھرتی کی گنجائش  3کالس  120افراد

غیر ملکیوں کے لیے خصوصی
معامالت میں توسیع
درخواست کی قابلیت میں نرمی وغیرہ

جن میں سے  40خصوصی ہیں

<مفروضہ مضمون(مثال)>
جاپانی ( :موجودہ جاپانی) (جاپانی بنیادی بائیں) (جاپانی ترقی)
انگریزی ( :منطق /اظہار) (انگریزی مواصالت)
شہری ( :عوام )

اسکول کی ترتیب کے مضمون

بھرتی کی گنجائش  4کالس  160افراد

[ قابلیت کا امتحان] جاپانی رياضی انگريزی  3مضامین
امتحان کے سوال کے لیے ہیراگانا
[اہلیت کے تقا ضے] جاپان میں داخل ہونے کے بعد  3سال کے اندر -جاپان میں رہائش کی کوئی حد نہیں

جن میں سے  40خصوصی ہیں

دو اسکولوں میں بطور ماڈل
⇒
عمل درآمد کیا گیا

