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बिदशेी बिद्यार्थी भनाा छनौट बनदबेशका 

जापानी भाषा बिभाग 
१. बवशेषता 

 

२. पाठ्यक्रमको रिना र लक्ष्यहरु 

 

३. अध्ययन अवबि 

 

४. बिषय 

 

५. फमा भने योग्यता 

 

६. भनाा फमा िुझाउने तररका 

 

७. छनौट प्रकक्रया 

 

८. भनाा प्रकक्रया 

 

९. जापानको जीवन यापन 

 

१०. पुरस्कारहरु 

 

११. सम्पका/फमा िुझाउने ठेगाना 

 

१२. गाक्को होबजन ताबििाना गाकुएन  ईबतहास 

 

१३. बिद्यालयको ठेगाना म्याप 

 

 

सस्र्थापक  
 

बशक्षाबवद डा. नाकाबजमा िुनओे 

 

१९९५ साल-१९९६ साल हावडा यूबनवर्साटी बशक्षा बिभागमा बशक्षाबवदको रुपमा बनमन्त्रण 

हावडा यूबनवर्साटी बशक्षा बिभागमा प्राप्त गरेको उपलबधिहरु, आफुले स्र्थापना गरेको टोककयो फुकुशी यूबनवर्साटी, ररगाकु साग्यो 

नागोया सेम्मोन गाक्को, होईकु・काईगो・बिबजनेस नागोया सेम्मोन गाक्कोको कक्षामा प्रयोग गरर「असक्षम िालक (छात्र, छात्रा) 

लाई सक्षम िालक (बिद्यार्थी) िनाउने काया बशक्षा हो」भन्ने शैबक्षक सोिको आिारमा स्वास््य・समाज कल्याण・ मनोबवज्ञान・
बशक्षाको उत्कृष्ट ज्ञान र बशप हाबसल गरर सिोत्कृष्ट बिद्यार्थी र बशक्षक उत्पादनमा बिशेष जोड. 
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बनहोंगो गाक्का （२०२३ साल अप्रेल सेसन भनाा） 
भनाा बनदशेन पुबस्तका 

 

१．बवशेषता  

यो जापानी भाषा बिद्यालय, ३० िषा भन्दा िढी जापानी भाषा अध्ययनको ईबतहास िोकी, अबहले सम्म िेरै बिद्यार्थीहरु 
उत्पादन गररसकेको छ. र्थोरै बिद्यार्थी रहकेो कक्षा・कक्षा रटिर प्रणाली लाग ुगरर, बिदशेी भाषाको लाबग महत्वपूणा माबनएको 
४ बस्कल（पढने・सुन्ने・िोल्न・ेलेखने）टे्रबनङका सार्थै दबैनक जीवन यापनको लाबग मद्दत गदाछ.  
सार्थै, नयााँ भनााको सम्िन्िमा पबन बिबभन्न उपलबधि हाबसल गरेको छ. ग्रेजुएट पछी िेरै बिद्यार्थीहरु आइिी केन लगायत 

जापानको बिबभन्न यूबनवर्सारट वा सेम्मोन गाक्कोमा भंनाा भएका छन्.  
  

२. पाठ्यक्रमको रिना र लक्ष्यहरु   
  

भनाा समय कोषा कक्षा हुने समय भनाा सखं्या कोषाको लक्ष्य 

अप्रैल बनहोंगो B गाक्का I 

（कक्षामा अध्ययन २ िष े ※ ） 

१.  ९:००～

९:५० 

२. १०:००～

१०:५० 

३ ११:००～

११:५० 

४. १२:००～

१२:५० 

३० जना  

जापानको यूबनवर्साटी वा भोकेशनल स्कुलमा 

भनाा हुनको लाबग आवश्यक पने जापानी 

भाषाको दक्षता र अध्ययन गने िानी, 

प्रयोगात्मक संवाद गना सके्न दक्षता हाबसल 

हुनेछ.  

अप्रैल बनहोंगो B गाक्का II 

（कक्षामा अध्ययन २ िष े ※ ） 

१. १३:३०～

१४:२० 

२. १४:३०～

१५:२० 

३. १५:३०～

१६:२० 

४. १६:३०～

१७:२० 

३० जना 

※ जापानमा भएको बनहोंगो गाक्का अर्थवा बनहोंगो िेक्कामा १ िषा भन्दा कम समय अध्ययन गरर, पबहला अध्ययन गरेको 

स्कुलको समय जोडेर २ िषा सम्म अध्ययन गना सककनेछ. 

 

३. अध्ययन घण्टा  
 

 हफ्तामा ५ कदन（सोमवारिाट शुक्रवारसम्म १ कदनमा ४ घण्टा） 

अध्ययन अवबि समय जम्मा दवुै कोषाको २ िषामा १,६८० घण्टा हुनेछ.  

बनहोंगो B गाक्का I . II बनहोंगो B गाक्का I . II 

लेभल अध्ययन गने समय लेभल अध्ययन गने समय 

 बिगीनर लेभल  ४२० मध्यम लेभल ४२० 

मध्यम लेभल ४२० उच्ि ्लेभल I ४२० 

उच्ि ्लेभल I ४२०  उच्ि ्लेभल II ४२० 

 उच्ि ्लेभल II ४२०  उच्ि ्लेभल III ४२० 

 

※ यहााँ उल्लेख भएको कक्षाको समय १ यूबनटले ५० बमनट लाई जनाउनेछ.  
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४．बिषय  

बनहोंगो गाक्कामा बिद्यार्थीहरुको जापानी भाषाको क्षमतालाई मध्यनजर गरर कक्षा िनाई, बसल्यािस तयार गररन्छ. तल उल्लेख 

गररएको लेभल र कक्षाको समयको एउटा उदाहरण हो.  

 

(उदाहरण) 

 

【बिगीनर लेभल 】 

सोम मंगल िुि बिबह शुक्र 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

खान्जी वाक्य रिना श्रवण बनिन्ि  

 

संवाद 

 

खान्जी  

 

वाक्य रिना 

 

श्रवण  बनिन्ि  

 

संवाद 

 
 

【मध्यम लेभल】 

सोम मंगल िुि बिबह शुक्र 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

 पठन अक्षर・शधदावली वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

  

पठन अक्षर・शधदावली वाक्य रिना 

 

श्रवण  

 

व्याकरण 

 

श्रवण  बनिन्ि  

 

संवाद 

 

श्रवण  

 

व्याकरण 

 

श्रवण  बनिन्ि  

 

संवाद 

 

 

【उच्ि ्लेभल I】 

सोम मंगल िुि बिबह शुक्र 

वाक्य रिना 

 

 पठन 

  

 पठन  

 

अक्षर・शधदावली वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना 

 

 पठन 

 

पठन  

 

अक्षर・शधदावली वाक्य रिना 

 

व्याकरण  

 

संवाद 

 

श्रवण  बनिन्ि  

 

श्रवण 

व्याकरण  

 

संवाद 

 

श्रवण  बनिन्ि  

 

श्रवण 

 

【उच्ि ्लेभल II】 

सोम मंगल िुि बिबह शुक्र 

वाक्य रिना  पठन  पठन  अक्षर・शधदावली वाक्य रिना 
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वाक्य रिना 

 

 पठन 

 

पठन  

 

अक्षर・शधदावली वाक्य रिना 

 

व्याकरण 

  

संवाद 

 

श्रवण  बनिन्ि  

 

श्रवण 

व्याकरण 

  

संवाद 

 

श्रवण  बनिन्ि  

 

श्रवण 

 

【उच्ि ्लेभल III】 

सोम मंगल िुि बिबह शुक्र 

वाक्य रिना 

 

 पठन 

  

 पठन  

 

अक्षर・शधदावली वाक्य रिना 

 

वाक्य रिना  पठन पठन  अक्षर・शधदावली वाक्य रिना 

व्याकरण  संवाद 

 

श्रवण  बनिन्ि  

 

श्रवण 

व्याकरण संवाद 

 

श्रवण  बनिन्ि  

 

श्रवण 

 

५．फमा भने योग्यता  

○१ , ○२ , ○३ , अनुसारको व्यबि 

 ○१ बवदेशमा सािारणतय १२ िषाको अध्ययन पुरा गरर, त्यो देशमा धयािलर लेभलमा भनाा हुन सके्न व्यबि. अर्थवा, यो लेभलको 

छ भबन यो बिद्यालयले स्वीकार गरेको धयबि. 

○२  जापानी भाषा १५० घण्टा भन्दा अध्ययन गरेको व्यबि अर्थवा जापानी भाषाको क्षमता（JLPT（N５भन्दा िढी））、生

活・職能日本語検定試験（J. cert（बिगीनर लेभल भन्दा िढी））、J-TEST（Fलेभल भन्दा िढी）भएको धयबि. 

इबम्मग्रेसनले जापानी भाषा N५ स्वीकार गरेको प्रमाण पत्र भएको धयबि. 

○३  यो बिद्यालयमा भनाा भई, ग्रेजुएट सम्म अध्ययन शुल्क・िस्ने खिा बनबित रुपमा बतना सके्न व्यबि.  

 

※ बिगतमा ररजेक्ट भएको व्यबिल ेछुटै्ट सल्लाह गनुा होला  

 

६．फमा िुझाउने तररका  

 

६ - (१) हुलाक द्वारा फमा िुझाउने  

 

(१)  फमा भने अवबि बभत्रमा जरुरी डकुमेन्ट तयार गरर तलको ठेगानामा हुलाक माफा त पठाउने 

 (२) यो बिद्यालयमा परीक्षा कदने कदन बनबित गरर, परीक्षा कदने. परीक्षाको टाईम टेिल आफैले बमलाउने  

＜भनाा फमा िुझाउने ठेगाना＞ 

＜保育・介護・ビジネス名古屋専門学校＞ 

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-4 

代表番号 052-222-5631 

  
 

६ - （२）फमा भने म्याद 

 

① बवदेशिाट 

२०२३ साल अप्रले सेसन：२०२२ साल जुन ८ तारीख（िुि）～२०२२ साल अक्टोिर १४ तारीख（शुक्र） 
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② जापान बभत्रिाट 

२०२३ साल अप्रले सेसन：२०२२ साल जुन ८ तारीख（मंगल）～२०२३ साल फेब्रुअरी १० तारीख（शुक्र）         

 

६ - （३）डकुमेन्टहरु 

 

※ भरेको फमामा झूठो बििरण भएको खण्डमा, परीक्षा कदन पाउने छैन. सारै्थ, परीक्षामा पास भए पिात कुन ैककबसमको झूठो 

फेला परेमा, पास भएता पबन क्याबन्सल गररनेछ.  

※ एक पटक आइ पुगेको डकुमेन्ट कुनैपबन हालतमा कफताा पठाईने छैन.  

 

 

 

 

 

＜बनवेदकले िझुाउन ुपने डकुमेन्टहरु＞ 

 

 जरुरी डकुमेन्ट ध्यान कदनु पन ेकुराहरु 

१ भनाा फमा यो बिद्यालयको फमा. बनवेदक आफैले भन.े 

२ व्यबिगत बििरण  यो बिद्यालयको फमा. बनवेदक आफैले भन.े 

३ स्वास््य परीक्षण प्रमाणपत्र 

यो बिद्यालयको फमा. फमा िुझाउन ुभन्दा ३ मबहना बभत्रको डकुमेन्ट. मान्यता प्राप्त 

हबस्पटलिाट जारी गररएको प्रमाणपत्र. 

※नेपाल र भेतनामको बिद्यार्थीले स्वास््य परीक्षण प्रमाणपत्रसंग एक्सरे फोटो पबन 

िुझाउन.े र सारै्थ, अरु कुन ैदशेिाटको बनवेदकलाई पबन अनुरोि गना सककनेछ.. 

४ ट्रान्सकक्रप्ट सर्टाकफकेट +२ िाट अबन्तम ग्रेजुएशन् (बिद्यालय)को सिै प्रमाणपत्र पेश गन े

५ 
िररत्र प्रमाणपत्र 

（सक्कली） 

+२ िाट अबन्तम जुएशन् (बिद्यालय)को सिै प्रमाणपत्र पेश गने.  

६ 
जापानी भाषा दक्षता प्रमाणपत्र 

（जापानी भाषा अध्ययन प्रमाणपत्र） 

आफ्नो दशेमा जापानी भाषा अध्ययन गदाा िेलाको जापानी भाषा स्कुलको प्रमाणपत्र. 

जापानी भाषा अध्ययन गदाा िेलाको अवबि र घण्टा अबनवाया उल्लेख भएको प्रमाणपत्र.  

※ कम्तीमा १५० घण्टा भन्दा िढी अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र. बनहोंगो नोयोकु बसकेन 

लगायत J-TEST、J. cert परीक्षा कदई, N5 भन्दा िढी पास गरेको प्रमाणपत्र एवं 

ट्रान्सकक्रप्ट सर्टाकफकेट पेश गन.े  

७ वर्किं ग सर्टाकफकेट ※ नेपालमा काम गरेको व्यबिको लाबग मात्र. 

८ फोटो 

५ प्रबत（ठाडो ४㎝× िौडा३㎝, सिै एकै）。फोटोको पछाबड दशे, नाम, लेखेर 

१ प्रबत भनाा फमामा टासे्न. फमा िुझाउन ुभन्दा ३ मबहना बभत्र बखिेको फोटो. आिा 

माबर्थल्लो शरीरको भाग・बसिा अगाडी・टोपी नलगाएको・फोटो पछाडी सादा र सफा  

दशृ्य भएको. नेगेरटभ कफल्म प्रयोग गररएको, कंप्यूटर िाट िनाएको फोटोलाई मान्यता 

कदइने छैन.  

९ बस्क्रननंग फी शुल्क बतरेको रबसद  

※ जापानमा भएको व्यबिले अप्लाई गन ेकेसमा िैंकिाट पैसा बतरेको रबसदको कबप 

खाममा संगै हालेर पठाउने 

※ बवदशेिाट अप्लाई गने केसमा, बस्क्रननंग फी CoE पाए पछी, अध्ययन शुल्कसंगै 

बतनुा पदाछ. शुल्क िुझाए पछी, त्यो रबसदको कपी िुझाउने.  

१० पासपोटाको कबप 
※ पासपोटा भएको धयबिले मात्र. छाप नलागेको पेज लगायत सिै पेज िुझाउने 

जापानमा भएको व्यबिले अप्लाई गन ेकेसमा अबनवाया िुझाउने. 

११ रेबजडेन्स काडाको कबप (दवुै साईड) 
※ जापानमा भएको व्यबिले अप्लाई गन ेकेसमा अबनवाया िुझाउने. 

रेबजडेन्स काडाको कबप दवुै साईड A4 साइजमा कबप गन.े 

१२ 
स्कुल फी. दबैनक खिा बतने तररका 

प्रमाबणत गने डकुमेन्ट 

※ जापानमा भएको व्यबिले अप्लाई गन ेकेसमा स्कुल फी. दैबनक खिा बतन ेतररका 

प्रमाबणत गन ेडकुमेन्ट तयार गरेको ३ मबहना ननाघेको डकुमेन्ट पेश गन.े पास 
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िुकको कबप िुझाउने केसमा िैंकको नाम, खातावालाको नाम भएको पेज लगायत 

कारोिार भएको पेज सिै कबप गरेर िुझाउने. 

१३ 
अबहले अध्ययनरत स्कुलको उपबस्र्थबत, 

ट्रांबस्क्रप्ट आकद 

※ जापानमा भएको व्यबिले अप्लाई गन ेकेसमा फमा िुझाउने िेलामा जापानको जापानी 

भाषा स्कुल अर्थवा भोकेसनल स्कुलमा अध्ययनरत व्यबिले सम्िबन्ित स्कुलको  

उपबस्र्थबत, ट्रांबस्क्रप्ट (सक्कली) िुझाउन.े 

※ जापानी भाषा स्कुल अर्थवा सेंश्यु गाक्को भनेको जापानी भाषा स्कुल, यूबनवर्साटी・

तान्की दाईगाकुको जापानी भाषा िेकका, त्यस िाहके भोकेशनल स्कुल आकदको. 

※ यूबनवर्साटीमा अध्ययनरत व्यबिले पकढरहकेो प्रमाणपत्र (सक्कली) िुझाउने. 

※ हाबजर (उपबस्र्थबत) प्रमाणपत्र (फम्यााट जस्तोसुकै भए) िुझाउन े

१४ 
बसिो ररयुस्यो (यो स्कुल छानकेो 

कारण) 

यो स्कुलको फोरममा लेखने. बिद्यार्थीले जापानी भाषामा लेखने. 

※ जापानमा भएको व्यबिले अप्लाई गन ेकेसमा मात्र  

१५ ग्यारेन्टी सर्टाकफकेट यो बिद्यालयको फमा. ग्यारेन्टर आफैले भन.े 

१६ रयूगाकु सपर्थ पत्र बनवेदक आफैले फमा भरर, हस्ताक्षर, छाप लगाउने. 

१७ नातेदार प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र 
आफ्नो सपररवारको नाता खुल्ने प्रमाणपत्र िनाउने, सपररको नयााँ फोटो टासे्न.जन्मबमबत 

र जन्मेको ठाउाँ खुल्ने गरर जन्म प्रमाणपत्र पठाउन.े 

१८ स्कलरबसप प्रमाणपत्र 
स्कलरबसप पाउने व्यबिले मात्र. स्कलरबसप कदने सस्र्था・रकम・स्कलरबसप पाउने अवबि 

उल्लेख गन.े स्कलरबसपसम्िबन्ि बिस्तृत जानकारी उल्लेख गने. 

१९ स्पोन्सर सर्टाकफकेट यो बिद्यालयको फमा. स्पोन्सर आफैले भन.े 

 

 

 

 

＜स्पोन्सर िुझाउनु पने डकुमेन्ट＞ 

 

○१  स्पोन्सर जापानमा नै भएको खण्डमा 

 जरुरी डकुमेन्ट  ध्यान कदनु पन ेकुराहरु 

१ वार्किं ग सर्टाकफकेट बिबजनेसम्यानले 「तोककिोहोन」、आफ्नो बिबजनेस भएकोले「काकुतेइ बसन्कोकुस्यो」 

२ कर भुिानी प्रमाणपत्र （३ िषाको） वडा कायाालयले इस्सु गरेको कुल आम्दानी उल्लेख भएको पत्र.「गेनसेन च्योस्युह्यो」

मान्य हुने छैन. 

३ ज्युबमन्ह्यो (पाररवाररक बििरण प्रमाण 

पत्र) 

संगै िस्ने सपररवार उल्लेख भएको पत्र. बवदशेीको केशमा, ज्युबमन्ह्यो र रेबसडेन्स काडाको 

कबप िुझाउन.े 

४ इन्कान रबजस्टे्रसन सर्टाकफकेट रबजस्टर गररएको इन्कान (छाप), स्पोन्सर सर्टाकफकेटमा छाप लगाउन े

५ िित प्रमाणपत्र स्पोन्सरको नाममा भएको पासिुक पेश गने.  

६ िैंक ट्रांज्यक्सन प्रमाणपत्र िित पासिुकको कबप आकद 

७ नातेदार प्रमाणपत्र पररवार वा नातेदारको केशमा, बनवेदक संगको नाता प्रमाबणत गन.े 

 

○२   रेबमटेन्स द्वारा शुल्क एवं खिा बतने केशमा 

 जरुरी डकुमेन्ट  ध्यान कदनु पन ेकुराहरु 

१ वार्किं ग सर्टाकफकेट काम गने ठाउाँिाट इस्यु गररएको वार्किं ग सर्टाकफकेट. आफ्नो बिबजनेस भएकोले

「तोककिोतोहोन」अर्थवा「बिबजनेस दताा प्रमाणपत्र」को कपी. 

२ आन्दानी प्रमाणपत्र （३ िषाको） काम गन ेठाउाँिाट इस्यु गररएको िार्षाक आम्दानी・काम गन ेठाउाँको सम्पका नम्िर 

उल्लेख भएको हुनु पनेछ.  

३ कर बतरेको प्रमाण पत्र（३ िषाको） कर बिभागको मातहतमा रहकेो कायाालयिाट ईस्स्यु प्रमाणपत्र जसमा कर बतरेको रकम 

उल्लेख भएको हुनु पनेछ.  

४ िित प्रमाणपत्र िैंकले इस्स ुगरेको स्पोन्सरको नाम भएको प्रमाणपत्र 

५ िैंक ट्रांज्यक्सन प्रमाणपत्र िैंकको ट्रांज्यक्सन भएको स्पष्ट गन ेट्रांज्यक्सन सर्टाकफकेट 



 

 

 

7 

 

६ नाता प्रमाबणत सर्टाकफकेट           

(नातेदार प्रमाणपत्र) 

नेपालको वडा कायाालय वा सो सरहको ठाउाँिाट इस्श्यु गररएको प्रमाण पत्र. बनवेदक 

आफै स्पोंसोर भएको खण्डमा यो डकुमेन्ट िाबहदनै. 

 

○३   जापानिाट अप्लाई गने केसमा 

 जरुरी डकुमेन्ट ध्यान कदनु पन ेकुराहरु 

१ स्कुल फी. दबैनक खिा बतने तररका 

प्रमाबणत गने डकुमेन्ट 

स्कुल फी. दबैनक खिा बतने तररका प्रमाबणत गन ेडकुमेन्ट तयार गरेको ३ मबहना ननाघेको 

डकुमेन्ट पेश गने. पास िुकको कबप िुझाउने केसमा िैंकको नाम, खातावालाको नाम 

भएको पेज लगायत कारोिार भएको पेज सिै कबप गरेर िुझाउन.े 

※ बनवेदक आफै स्पोंसोर भएको खण्डमा: बनवेदकको आफ्नै नाममा भएको पासिुकको 

कबप, आम्दानी या काम गरेको प्रमाणपत्र 

※ बनवेदक िाहके अरु व्यबि स्पोंसोर भएको खण्डमा: स्पोंसोरको नाममा भएको 

िैंकको खातामा भएको िित प्रमाणपत्र (सक्कली) र पासिुकको कबप, रेबमट 

गरेको प्रमाणको कबप (रेबमट गदाा बवत्तीय सस्र्थािाट इस्यु गरेको डकुमेन्टको कबप, 

बनवेदकको िैंकको पासिुकको कबप रेबमट गरेको रेकडाको पेज) आकद 

 

※िित प्रमाणपत्रको केशमा, अध्ययन शुल्क बतना सके्न क्षमता भएको प्रमाणपत्र िुझाउन जरुरी छ. 

 

※आजभोबल बिदशेी बिद्यार्थीहरुको अवैिाबनक िसाई・अवैिाबनक काम िढेको हुनाले, कानुन मन्त्रालय ईबमग्रेशन बभजा status

「student」सम्िबन्ि िेक गने पोबलसी कडा भएको हुनाले, अि उपरान्त ईबमग्रेशनले तोककएको अवैिाबनक िसाईिढी भएको दशे・

क्षेत्रको व्यबिले अप्लाई गन ेकेशमा बिबभन्न र्थप डकुमेन्ट िुझाउनु पन ेहुन सके्न हुलाने बिशेष ध्यान कदन अनुरोि गदाछु. 

※बलस्टमा उल्लेबखत डकुमेन्ट िाहेक अरु डकुमेन्ट माग गना पबन सककन्छ. 

 

६ - （४）फमा तयार गदाा・िनाउने िेलामा ध्यान कदनु पन ेकुराहरु 

 

① दशेको नाम 

（बिनको बिद्यार्थीको केसमा）बिन・हन्कंग・मकाओ・ताइवान स्पष्ट रुपमा उल्लेख गने 

 

② जन्मबमबत 

पासपोटा अनुसार लेख्नुहोस. पासपोटाको कबप िुझाउनुहोस्  

③ नाम 

 (क)（कोररयाको केसमा）बमल्दो खान्जी नभएमा काताकाना लेबख, रोमन अक्षरमा पबन उल्लेख गने.  

 (ख) पासपोटाको नाम अंग्रेजी अल्फावेट िाहकेको अक्षर भएको（「Ü」「ç」आकद ）व्यबि भएमा MRP पासपोटा भएमा, नाम 

लेख्दा पासपोटाको अल्फावेट अनुसार लेख्नुहोस.  

④ पररवारको नाम 

 

बनवेदकको िुवा-आमा, दाई िबहबनको नाम, उमेर（अर्थवा जन्मबमबत）, पेशा, ठेगाना नबिराई लेखने.  

 

⑤ जन्मस्र्थान वडा न. समेत उल्लेख गने 

 

⑥ आफ्नो ठेगाना अर्थवा पकढरहकेा स्कुलको नाम उल्लेख गने 

 

अप्लाई गने िेलाको ठेगाना बिस्तृत रुपमा लेख्नुहोस.  

 

⑦ बवगतमा जापान आवत जावत गरेको रेकडा भएमा  

 

「छ」भने जम्मा पटक, हालको आवत जावत गरेको रेकडा उल्लेख गनुाहोस  

⑧ व्यबिगत बििरणको 「अध्ययन गने उदे्दश्य」 

 

मात्रा [अक्षर], सारांस [Contents] राम्ररी लेखने  
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⑨ अबन्तम गे्रजुएसन 

 

अप्लाई गने िेलामा जापानको स्कुलमा पकढरहेका धयबिले आफ्नो दशेको अबन्तम ग्रेजुएसन र स्कुलको नाम लेख्नुहोस.  

 

⑩ जापानमा िसे्न िेलाको खिाको िारेमा  

 

स्पोन्सर र बनवेदकको नाता प्रमाबणत प्रमाणपत्र, सम्पूणा बििरण नछुट्ने गरर ध्यान कदनुहोस्  

 

⑪ बवगतमा ररजेक्ट भएको व्यबि  

ररजेक्ट भएको कुरा जनाई, ररजेक्ट भएको कारण समािान गनाको लाबग र्थप डकुमेन्ट पेश गनुाहोस 

 

६ -（५）यस िाहके अप्लाई गने िेलामा ध्यान कदनु पने कुराहरु 

 

① भनाा फमा, सम्िबन्ित ठाउमा खाबल नछोडी भनुाहोस्.  

② बवदशेमा इस्यु भएको डकुमेन्ट इस्यु बमबत िाट ६ मबहना न नाघेको डकुमेन्ट पेश गनुाहोस. जापानमा इस्यु भएको डकुमेन्ट 

इस्यु बमबत िाट ३ मबहना न नाघेको डकुमेन्ट पेश गनुाहोस.  

③ भनाा फमा िाहेकको डकुमेन्ट जापानी भाषा िाहेकको भाषामा भएको खण्डमा जापानी भाषाको अनुवाद अबनवाया रुपमा 

िुझाउनु होस्.  

④ दवुै तफा बप्रन्ट गररएको डकुमेन्ट मान्य हुने छैन, एक तफी बप्रन्ट भएको डकुमेन्ट मात्र पेश गनुाहोस  

⑤ करेकशन मबस・टेप प्रयोग गना सि मनाही छ. 

⑥ प्रत्येक डकुमेन्टमा इस्यु गने व्यबिको नाम, पोस्ट, लगायत ठेगाना, फोन नम्िर फ्याक्स भएको डकुमेन्ट पेश गनुाहोस. 

⑦「एकेडेमी पेज」मा भनाा भनाा साल, अध्ययन अवबि त्यो देशको शैबक्षक प्रणालीसंग मेल नखाएमा, कारण पेश गने.  

⑧ पेश गरेको डकुमेन्ट अिुरो भई, पेश गनुा पने समय भन्दा पछी आइपुगेमा भनाा छनौटमा पने छैन.  

⑨ पेश गरेको डकुमेन्ट नक्कली भएमा, पास भएतापबन क्याबन्सल गररनेछ.  

 

७．छनौट  प्रकक्रया 
 

डकुमेन्ट छनौट ・इन्टरभ्यु・जापानी भाषाको बलबखत परीक्षा（JLPT N5 िरािर） 

 

※परीक्षा हुने कदन समय बनवेदकलाई पछी जानकारी गराइनेछ  

※डकुमेन्ट र इन्टरभ्यु बलबखत परीक्षा द्वारा छनौट गरर पास फेल जानकारी गराइनेछ. सार्थै फोन・मेल द्वारा परीक्षाफलको िारेमा 

जानकारी कदइन ेछैन.  

 

८．भनाा प्रकक्रया  

८ - (१)  भनाा प्रकक्रया 

 

① छनौट पररक्षामा पास भएको बिद्यार्थीलाई यो बिद्यालयिाट CoE अप्लाई गराइनेछ. पेश गरेको डकुमेन्टमा गबल्त भएमा 

अप्लाई नहुने हुनाले ध्यान कदनुहोस. 

② CoE आए पश्च्यात तोककएको बमबत बभत्रमा स्कुलको खातामा पबहलो िषाको अध्ययन शुल्क पठाउनुहोस्. बवदेशिाट अप्लाई गने बिद्यार्थीहरुले 

स्कुल फी संग बस्क्रननंग फी समेत पठाउनुहोस.  

 

③ अध्ययन शुल्क कन्फमा भए पश्च्यात, यो स्कुलिाट「पास प्रमाणपत्र」「भनाा प्रमाणपत्र」र इबमगे्रशनिाट इस्यु गररने「CoE」पास भएको 

बिद्यार्थीलाई पठाईनेछ. यो स्कुलिाट पठाएको डकुमेन्ट प्राप्त गरे पछी, आफ्नो देशमा बभजा प्रकक्रया पुरा गनुाहोस.  

 

८ -  (२) बस्क्रननंग शुल्क：￥१०,०००. 

※बस्क्रननंग शुल्क र अध्ययन शुल्क पास भएको व्यबि आफैले बजम्मेवारी पुवाक गनुाहोस. बस्क्रननंग शुल्क  पास ・फेल जस्तो 

सुकै कारण भएतापबन कफताा हुने छैन.  
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८ – ३ पबहलो िषाको अध्ययन शुल्क 

 

शुल्क पबहलो िषा 
दोश्रो िषा（प. से.

） 

दोश्रो िषा（दो. से.

） 

भनाा शुल्क १००,००० येन   

अध्ययन शुल्क ५३,००० येन  २५०,००० येन  २८०,००० येन  

सस्र्था मेन्टेनन्स ४०,००० येन ३७,५०० येन   

अन्य शुल्क ७०,००० येन ६०,००० येन  २,५०० येन  

जम्मा ७४०,००० येन  ३४७,५०० येन  २८२,५०० येन  

 

注、अन्य शुल्क：स्वास््य िेक अप शुल्क・कायाक्रम・िोटपटक बिमा शुल्क・बवद्यार्थी ID काडा・गे्रजुएसन समाहरो पाटी शुल्क आकद 

 

※माबर्थ उल्लेबखत रकम िाहके रेबमटेन्स शुल्क १०,००० येन अबतररि पठाउनुहोस्. बिशेषगरर बवदेश िाट शुल्क पठाउदा बवदेशको 

िैंक र जापानको िैंक िाजा लागे्नछ. रेबमटेन्स शुल्किाट ििेको रकम जापान आए पिात कफताा गररनेछ. 

※CoE आए पश्च्यात तोककएको बमबत बभत्र स्कुलको खातामा पबहलो िषाको अध्ययन शुल्क पठाउनुहोस्. 

※पबहलो िषाको अध्ययन शुल्क एकै पटकमा पठाउनुहोस्  

※अध्ययन शुल्क बतरे पश्च्यात भनाा नभएमा तल उल्लेबखत िंुदा अनुसार प्रोसेस गररनेछ. तर、त्यो कफताा रकममा िैंक प्रोसेस िाजा 

पबन समािेस हुनेछ.  

 

A) CoE ररजेक्ट भएको केसमा 

   → बस्क्रननंग फी िाहके िाकी रकम कफताा गररनेछ. 

B) CoE आएर बभजा अप्लाई नै नगरी जापान नआएमा 

       → बस्क्रननंग फी र भनाा शुल्क िाहके िाकी रकम कफताा गररनेछ. तर भनाा सर्टाकफकेट CoE कफताा गरे पछी मात्र स्कुल फी 

कफताा गररनेछ. 

   C) अध्यागमन बिभागमा बभजा अप्लाई गयो तर बभजा स्वीकृत नभई जापान आउन नपाएको खण्डमा 

      → बस्क्रननंग फी िाहके िाकी रकम कफताा गररनेछ. तर भनाा सर्टाकफकेट र अध्यागमन  बिभागमा बभजा ररजेक्ट भएको प्रमाण 

स्कुलमा िुझाउन ुपदाछ. 

   D) बभजा बलयो तर जापान आउनु भन्दा अगाडी भनाा क्याबन्सल गयो. 

      → बभजा प्रयोग नगरेको र अमान्य भएको बनबित भएमा बस्क्रननंग फी र भनाा शुल्क िाहके िाकी रकम कफताा गररनेछ. तर 

भनाा प्रमाण पत्र अबनवाया रुपमा कफताा गनुा पदाछ. 

    E) बभजा बलएर जापान आयो तर पढाई बििमै छाडेको खण्डमा 

      → बस्क्रननंग फी र भनाा शुल्क रकम कफताा गररने छैन. अध्ययन शुल्क सुबििा उपकरण खिा पबन सािारणत: कफताा गररने छैन. 

 

 ※त्यस िाहके, वडा कायाालयमा राबिय स्वास््य बिमामा दताा गनुा पनेछ. १७,५०० येन（२०२० िषाको उदा.） जबत लागे्नछ.  

 

८ –（४）बस्क्रननंग शलु्क・पबहलो िषाको अध्ययन शलु्क पठाउने िैंकको ठेगाना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ररसोना िैंक नागोया शाखा िित १२१७९१२ 

गाक्को होबजन ताबििाना गाकुएन मूख्य डाइरेक्टर नाकाबजमा िुनेओ  

◎ अंग्रेजी： 

RESONA Bank LTD. Nagoya branch （ SWIFT DIWAJPJT ） 

Saving account １２１７９１２ 

Account name: TACHIBANA GAKUEN (Director general) TSUNEONAKAJIMA 

 

② च्युक्यो िैंक ओिुिाशी शाखा  Saving ２８１７２９ 

गाक्को होबजन ताबििाना गाकुएन मूख्य डाइरेक्टर नाकाबजमा िुनेओ  

 ◎ अंग्रेजी： 

CHUKYO Bank LTD. OTSUBASHI branch （ SWIFT CKBKJPJN ） 

Saving account ２８１７２９ 

Account Name: TACHIBANA GAKUEN (Director general) TSUNEO NAKAJIMA 
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९. जापानको जीवनयापन  

 

९ – (१) अनुमाबनत िसाई खिा 

 १ मबहनाको िसाई खिा (स्कुलको नबजकको एररयाको अनुमाबनत िसाई खिा) 

घरभाडा (कोठा शेयर गरेको खण्डमा) २५,००० येन 

खाना  खिा २०,०००～२५,००० येन 

बिजुली ग्यास पानी खिा (कोठा शेयर गरेको खण्डमा) 
५,०००～१०,००० येन 

फोन इन्टरनेट खिा १०,००० येन 

अन्य खिा (यातायात स्वास््य बिमा मनोरञ्जन आकद) १५,०००येन 

जम्मा ७५,०००～८५००० येन 

※ जापान आउने िेलामा िसाई खिाको लाबग २ लाख येन जबत बलएर आउन सल्लाह गछुा. 

 

९ – (२) पाटा टाईम जि 

यो बिद्यालयल ेपढाईमा िािा नहुने दायरा बभत्र मात्रै पाटा टाईम जि गना कदईनेछ. िसाई खिाको बिन्ता कम गराउने मात्र 

नभई सामाबजक अनुभव जापानीहरु संग सत्सगा गने मौका पबन बमल्नेछ. अध्ययनलाई प्रार्थाबमकता कदई, सन्तुलन कायम गद ै

बिद्यार्थी जीवन सफल िनाऔ. तल उल्लेबखत ध्यान कदनु पन ेिुंदाहरु अबनवाया रुपमा पालन गनुाहोस. सार्थै, पाटा टाईम जि 

पाउनु भएको िेला, काम गने ठाउाँ पररवतान भएको िेलामा अबनवाया रुपमा स्कुलमा सुनिंत गराउनु होला. 

 

१. पाटा टाईम जि अनुमबत पत्रको बनवेदन 

 「रयुगाकु」 बभजा माफा त जापान आउनु भएको व्यबिहरुले पाटा टाईम जि गनाको लाबग, ईबमग्रेशनमा बनिेदन कदई, अनुमबतपत्र 

बलन आवश्यक छ. 

२. पाटा टाईम जिको समय 

 बवद्यार्थीको लाबग पढाई र स्कुलको कायाक्रमहरु सि ैभन्दा महत्वपूणा ईभेंट हो. पढाईमा असर नपने गरर आफ्नो स्वास््यको 

ख्याल गनुा होला. पाटा टाईम जि गना सककने समय हफ्तामा अबिकतम २८ घण्टा तोककएको छ. (स्कुलको लामो बविाको 

िेलामा हफ्तामा ४० घण्टा) 

३. पाटा टाईम जि िारे  

 वयस्यक पसल सम्िबन्ि पाटा टाईम जि कानुनीरुपमा प्रबतिन्ि गररएको छ.  

प्रबतिन्ि गररएको कामहरुमा मनोरन्जन गररने रेस्टुरेन्ट, काराओके वा पाबिन्को आकद छन. 

४. पाटा टाईम जि खोबज कदने िारे 

 स्कुल नबजकको अकफसहरुको कामको सुिनाहरु स्कुलको सुिनापेटीमा टाबसएको हुन्छ. सार्थी वा बसबनयरहरुको पररिय द्वारा 

काम पाउने व्यबि हरु पबन छन. पाटा टाईम जि गनाको लाबग िायोडाटाको िेक अन्तवााताा पास गनुा पनेछ. फमा भना तर्था 

अन्तवााताा कदने तररका स्कुलको स्टाफले सपोटा गनुा हुन्छ. त्यसैले ढुक्क भएर सल्लाह गनुाहोस. 
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10．पुरस्कार   
 

○ यो स्कुलको आफ्नै पुरस्कारहरु 

＜कक्षामा उपबस्र्थत पुरस्कार＞ प्रत्येक सेमेस्टरमा हाबजर १००% भएको बिद्यार्थीलाई प्रदान गररनेछ. 

＜JLPT पास पुरस्कार नगद＞ 

 

○ जापानी भाषा ग्रेजुअट पिात प्रयोग गना सककने केबह लाभदायक जानकारी 

   ＜आईिी बप्रफेक्िर स्याकाई फुकुशी क्योगीकाई काइगो फुकुशी सी आदी को अध्ययन रकम (धयाज नलागे्न) ＞ 

   जापानी भाषा ग्रेजुअट पिात काइगो फुकुशी गाक्कामा भनाा भएमा, बनयमानुसार स्र्थानीय लोकल प्रशासनिाट केबह हद 

सम्म रकम उिारो पाउनेछ.  

 

＜सस्र्था द्वारा पाईने छात्रवृबत्त＞ 

अध्ययन गने स्कुल कफ उिारो कदने रोबजन होम (िृद्ध आश्रम) पररिय गनेछ. 

※ सि ैबनवेदनको लाबग छनौट हुनेछ. बिस्तृत जानकारीको लाबग भनाा बवभागमा सम्पका गनुाहोस. 

 

 

 

 

11．सम्पका ठेगाना भनाा फमा िुझाउने ठेगाना   
 

＜保育・介護・ビジネス名古屋専門学校＞  

〒460－0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2－6－4 

代表番号 052-222-5631 
 

＜होईकु・काइगो・बिबजनसे नागोया सेम्मोन गाक्को＞ 

〒४६०-०००२ आईिी केफेक्िर नागोया बसरट मारुनोउिी २-६-४ 

मुख्य फोन न.  ०५२-२२२-५६३१ 

 

 

अर्थवा 

 

＜भनाा बिभाग बवदशे बिभाग न्यूगाकुका काईगाई तान्तो＞ 

४६०-०००२ आईिी बप्रफेक्िर नागोया बसरट मारुनोउिी २-१६-२९ 

फोन: ५२-६८४-६००० 
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१२. गाक्को होबजन ताबििाना गाकुएन ईबतहास  

 

१९९१ साल १० मबहना  गाक्को होबजन च्याया बसरोबजरो ककनेन गाकुएन (अबहलेको गाक्को होबजन ताबििाना गाकुएन) 

तोकाई जौहो बिबजनेस सेम्मोन गाक्को (अबहलेको: होईकु・काईगो・बिबजनेस नागोया सेम्मोन गाक्को) शुरु 

प्राइभेट स्कुल बनयमावली अनुसार गाक्को होबजन च्याया बसरोबजरो ककनेन गाकुएनलाई स्वीकृबत प्रदान 

बिद्यालय बशक्षा बनयमावली अनुसार तोकाई जौहो बिबजनेस सेम्मोन गाक्कोलाई स्वीकृबत प्रदान  

जापानी भाषा स्कुल, जाइदन होबजन बनहोंगो क्योइकु बसन्को क्योकाई द्वारा मान्यता, स्वीकृत बिद्यालय 

 

१९९४ साल ४ मबहना   नागोया फुकुशी होकेई सेम्मोन गाक्को (अबहलेको: होईकु・काईगो・बिबजनेस नागोया सेम्मोन गाक्को) 

बिद्यालयको नाम पररवतान 

२००२ साल ४ मबहना  नागोया इयो फुकुशी सेम्मोन गाक्को (अबहलेको: ररगाकु・साग्यो नागोया सेम्मोन गाक्को) शुरु 

२००३ साल ४ मबहना  नागोया फुकुशी होकेई सेम्मोन गाक्कोमा जुडो सेइफुकु गाक्का र्थप 

नागोया फुकुशी होकेई जुडो सेम्मोन गाक्को (अबहलेको: होईकु・काईगो・बिबजनेस नागोया समे्मोन गाक्को)   

बिद्यालयको नाम पररवतान 

२००८ साल ३ मबहना  होबजनको नाम गाक्को होबजन ताबििना गाकुएनमा पररवतान 

२०११ साल ४ मबहना  नागोया फुकुशी होकेई जुडो सेम्मोन गाक्को लाई कोमुईन् होईकु काईगो बिबजनेस नागोया सेम्मोन गाक्को 

(अबहलेको: होईकु・काईगो・बिबजनेस नागोया सेम्मोन गाक्को) मा बिद्यालयको नाम पररवतान 

                   नागोया इयो फुकुशी सेम्मोन गाक्कोलाई ररगाकु・साग्यो नागोया सेम्मोन गाक्कोमा नाम पररवतान 

२०१४ साल ४ मबहना   कोमुईन्・होईकु・काईगो・बिबजनेस सेम्मोन गाक्कोलाई  होईकु・काईगो・बिबजनेस नागोया सेम्मोन 

गाक्कोमा बिद्यालयको नाम पररवतान  अबहले सम्म 
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१३．बिद्यालय ठेगाना म्याप  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ＜保育・介護・ビジネス名古屋専門学校＞ 

〒460－0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2－6－4 

代表番号 052-222-5631 

 

・JR「नागोया」स्टेशन ताइकोदोरी Exit (बसन्कानसेन Exit) िाट पैदल ५ बमनेट, सिवे बहगासीयामा 

लाइन 「कामेबजमा」स्टेशन ३ न. Exit िाट पैदल ६ बमनेट 

・२०२१ साल अगस्ट, सिव ेिुरुमाई लाइन  साकुरा दोरी लाइन (मारुनो उिी) स्टेशनिाट बहडरे पुबगन े

स्कुलमा सने योजना  
सिवे िुरुमाई लाइन  साकुरा दोरी लाइन (मारुनो उिी) स्टेशन १ न.・Exit ४ न. Exit िाट 

पैदल ५ बमनेट 

ररगाकु साग्यो नागोया सेम्मोन गाक्को 

होईकु・काईगो・बिबजनेस नागोया सेम्मोन गाक्को 

日本語学科は 

ココ！ 


