Ipapaliwanag kung paano mag pasya kung nakapasa
o hindi nakapasa.
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Sa ordinaryong tanggapan, grado (average) ng Chousa
sho (papeles sa pagsusuri) academic test at interview.
May paaralan din na nagsasagawa ng practical test,at
pagpapakita ng abilidad o self expression test.
Mayroong ding Mataas na paaralan na walang
gaganapin na academic test tulad ng Creative School.
Walang Chousa sho (papeles sa pagsusuri) para sa mga
nagtapos ng Jr High School sa ibang bansa.
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Sa Espesyal na Tanggapan para sa mga mga Dayuhan
(Foriegner) na naninirahan sa Prepektura at iba pa, pagbabatayan ang resulta sa pamamagitan ng kakayahan sa
Academic Test at Interview.
Ang pagsubok sa kakayahan ng Academic Test ay
binubuo ng tatlong subject ang Japanese, English at
Matematika na mayroong Furigana.
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Kahit na sa Ordinaryong Tanggapan maaari ring
makakuha ng eksaminasyon na ang mga katanugan ay
may furigana ang kanji. Ngunit kinakailangan ang
aplikasyon.
Ngunit kinakailangan ang aplikasyon.
Tingnan sa pahina 15 (labing lima) ng Guide Book para
sa mga detalye.
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Tingnan ang pahina7(pito) ng guide book. Ito ay ulat ng
papeles sa pagsusuri (chousa sho).
Dito naka record ang marka o average at aktibidad ng pag-aaral
sa Jr. High School.
Kung nag-aaral sa Jr High School. Ang guro ang magsusulat at
direktang ipapadala ito sa Mataas na Paaralan kung saan nais
mong kumuha ng pagsusulit.
Walang papeles sa pagsusuri (chousa sho) para sa mga
nagtapos ng Jr High School sa ibang bansa.
Ang asul na arrow ay ang mga resulta sa dalawang taon (2nd
year).
Mayroong 9(siyam) na paksa o subject na magkasunod-sunod
mula sa wikang pambansa o japanese language.
Ang pulang arrow ay ang resulta para sa tatlong taon (3rd year).
Ang kabuuan ng mga marka ng 9(siyam) na subject o paksa sa
dalawang taon (2nd year) at ang kabuuan ng mga marka ng
pangatlong taon (3rd year) ay tinatawag na panbungad na
puntos (naishin ten).
Ang panbungad na puntos (naishinten) ay napakahalaga para
sa pagsusulit sa pagpasok sa Mataas na Paaralan.
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