Tingnan ang pahina 5(lima)ng Guide Book. Mayroong
dalawang uri ng tanggapan.
“Ordinaryong Tanggapan” Ang nakapagtapos na o
magtatapos palang sa Junior High School ay maaaring
makakuha ng pagsusulit at ang “Espesyal na
Tanggapan” na ang mga nakakatugon lamang sa mga
espesyal na kundisyon ang maaaring makakuha ng
pagsusulit.Na dalawang uri ng tanggapan.
Bilang karagdagan, Mayroong dalawang uri ang
Espesyal na Tanggapan para sa mga dayuhan na
naninirahan sa Prepektura at Espesyal na Tanggapan
para sa mga balikbayang.
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Nasa pahina 5(lima) ng Guide Book ang kwalipikasyon para sa
“Espesyal na Tanggapan sa mga dayuhan (foreigner) at iba
pang mamamayang nasa Prepektura”.
Ang mga taong nakasaad sa ABC at ABD at tutugma sa E at F.
E, sa Pebrero 1, 2023 ay wala pang 6 taon ang kabuuan ng
pamamalagi mula ng dumating dito sa bansa. Gayunpaman,
hindi kasama ang panahon ng pamamalagi bago mag-elemtary.
Kinakailangan ang mga papeles na magpapatunay, tulad ng
isang pasaporte. Nakasulat sa pahina 6(anim).
F, may Foreign national o nakakuha ng Japanese nationality sa
loob ng wala pang 6 taon.
Kakailanganin ang papeles na pasaporte at sertipiko ng
nasyonalidad. Nakasulat sa pahina 6(anim).
Kung hindi ka sigurado na karapat-dapat kang mag-aplay o
hindi,kailangan mong kumunsulta sa iyong guro sa Junior High
School o sa Kanagawa Board of Education.
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Nasa pahina 13 (labing tatlo) ng Guide Book nakasulat
ang mga Paaralang may Espesyal na tanggapan para
mga dayuhan (foriegner) at iba pang mamamayang
nasa Prepektura.
Ang kapasidad ng tanggapan na ito ay noong nakaraan
taon.
Ipapahayag sa katapusan ng Oktubre ang para sa
ngayon taon.
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