सािनजाकनि उच्च माध्याकमि किद्यालय भनानिो लाकग गाइबुि
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अन्तर्वातवा सिट
किन यो किद्यालयमा प्रिेश
गनन चाहनहु ुन्छ?
माध्यकमि किद्यालय अध्ययन
गदान मेहनत गरे िा िुरा

यो आफूले लेख्नपु छन !
आिेदनपत्र सँगसँगै आफै ँ ले पेस गननपु छन ।
आिश्यि किद्यालय र आिश्यि नभएिा किद्यालय छन।।

अकतररक्त कियािलाप, सकमकत,
भोलकन्ियर इत्याकद मेहनत गरे िा
िुरा

आफ्नो राम्रो पक्ष

त्यसपकछ अन्तिानतान हुन्छ। गाइबुि
ु िो पृष्ठ 8 हेननहु ोस।।
यस अन्तिानतान कसि आफै ँ ले लेखेर, जाँच कदने उच्च माध्यकमि किद्यालयमा आिेदनपत्र सँगसँगै पेस गननपु छन ।
सुैजसो उच्च माध्यकमि किद्यालयमा आिश्यि पछन ।
लेख्ने किषयिस्तहु रू
1. “किन यो किद्यालयमा प्रिेश गनन चाहनहु न्ु छ?”
2. “माध्यकमि किद्यालय अध्ययन गदान मेहनत गरे िा िुरा”
3. “अकतररक्त कियािलाप, सकमकत, भोलकन्ियर इत्याकद मेहनत गरे िा िुरा”
4. “आफ्नो राम्रो पक्ष”
अन्तिानतान कसि, अन्तिानतानिो लाकग सन्दभन सामग्री स्िरूप हुनेछ। लेखेिो किषयिस्तु मल्ू याङ।िन भने गने
गरे िो छै न।
अन्तिानतान कलने कशक्षिले, यो पढेर िस्तो प्रश्न सोध्ने भनेर सोच्नहु ुन्छ।
आफूलाई सोधे हुन््यो जस्तो लागेिो, अकपल गनन मन लागेिो िुरा राम्ररी लेख्नहु ोस।।
जापानी भाषा अझै अपयानप्त रहेिा व्यकक्तले मातृभाषामा लेखेिो िुरालाई अनिु ाद गराएर, आफूले सारे पकन
हुन्छ।

1

अब, अन्तर्वातवा बवरेमव र्र्ान
गर्छा !

अु, अन्तिानतानिो कस्िकत हेरी हेर ँ !
अन्तिानतान, साधारण भनानमा पकन किशेष भनानमा पकन,
दिु ैमा हुन्छ।

2

अन्तिानतान कभकबयोिो लाकग यता

अन्तिानतान, एिजनाले कलनहु ुन्छ। एिजनालाई 10 कमनेि जकत लाग्छ।
अन्तिानतान कसिमा लेखेिो िुरा पकन सोकधन्छ।
नअताकलयोस। भनेर पििपिि अभ्यास गर ँ।
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अन्तिानतानिो पोइन्ि
1) ठछलो स्र्रले स्पष्टिँग जर्वफ सिने
2) पसिरन र व्यर्िवरमव ितर्ा !
3) प्रश्न नबछझेर्ो बेलवमव . . .
いちど

ねが

「すみません。もう一度 お願いします。」

अन्तिानतानिो पोइन्ि . . .
1) ठुलो स्िरले स्पष्टसँग जुाफ कदऔँ।
2) पकहरन, माध्यकमि तहिा किद्यािीले किद्यालयिो पोसाि लगाएर कदनपु छन । जापानिो
माध्यकमि किद्यालयमा नगएिा व्यकक्तले ब्लेजर जस्ता फमनल पकहरन लगाए कठि हुन्छ जस्तो
लाग्छ।
किनम्र व्यिहार देखाएर कदनहु ोस।।
3) यकद, प्रश्न नुझु ि
े ो ुेलामा, चपु लागेर ुस्नु राम्रो होइन। “जापानी भाषामा सकु ममासेन,।
अिानत। माफ पाउँ। मोउ इकचदो ओनेगाइकसमास, अिानत। फे रर एिपिि भकनकदनहु ोस।। ” भनेर भन ँ।
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