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VI-4  Sistema ng Edukasyon sa Bansang Hapon 
 
1. Kumpolsaryong Pag-aaral 
 

Ang kumpolsaryong pag-aaral sa bansang Hapon ay 9 na taong gulang, mula elementarya hanggang junior 
highschool. Libre ang mga bayarin sa pag-aaral, pati na rin ang mga textbooks ng mga paaralang pang-publiko. Subalit, 
ang mga iba pang gastusin sa pag-aaral gaya ng bayad sa mga proyekto sa mga aralin at educational trips o field trips 
at iba pa ay kinakailangang bayaran. 
 

 

<Iskedyul ng Isang Taong Pag-aaral> 
Abril - Simula ng pasukan 
Huling bahagi ng Hulyo hanggang katapusan ng Agosto - Bakasyon sa tag-init 
Bago matapos ang taon at bago magsimula ang bagong taon - Bakasyon sa tag-lamig (dalawang linggo) 
Marso - Pagtatapos ng school year at simula ng bakasyon sa tag-sibol  

 

  

 
Ang mga mag-aaral o bata na may nasyonalidad na Hapon ay padadalhan ng notisya mula sa Local Board of 

Education. Nakasulat sa nasabing notisya ang paaralan at ang nakatakdang araw o petsa ng pagpasok. Ang mga 
batang hindi Hapones rin na ibig pumasok sa isang pampublikong elementary school o Junior High School ng Hapon, 
mag-aplay lang sa Local School Board at magpapadala ito ng notisya kung saan at kailan papasok (para sa baguhang 
papasok). Sa mga taong matagal nang rehistradong residente at patuloy na naninirahan sa Osaka Prefecture, kapag 
tumuntong sa tamang edad ang mga anak nila ay magpapadala ng notisya ang Local School Board para ipaalam ang 
tungkol sa pag-aaral ng kanilang mga anak sa eskuwelahan. Gawin lamang ang isulat ang lahat ng impormasyong 
kailangan at ibalik ang notisya. Posible ding makapasok sa kalagitnaan ng taon ng pag-aaral. Kumunsulta lamang sa 
School Board ng inyong lugar para sa detalye.  

May mga pribadong elementary school at junior highschool, ngunit kailangang magbayad para sa pag-aaral dito. Para 
sa detalye, kumunsulta lamang sa mga eskuwelahan na gustong pasukan. Karamihan din sa mga pribadong paaralang 
ay may mga pagsusulit bago makapasok.  
 
2. Pagtapos ng Kumpolsaryong Pag-aaral  
 

Kapag natapos na ang kumpolsaryong pag-aaral o Compulsory Education, maaaring pumasok sa senior high school. 
Sa senior high school, bukod sa mga pangkalahatang kurso, mayroong kursong makakapag-aral ng pang-teknolohiya o 
kung saan papalawakin ang kaalaman sa isang espesyalidad. Kung nais malaman ang mga kakailanganin atbp. para sa 
pagpasok sa mga ganitong paaralan, makipag-ugnayan lamang sa departamentong nangangasiwa sa Senior High 
School ng munisipyo at para naman sa pang-pribadong paaralan, makipag-ugnayan sa mga kinauukulan ng bawat 
paaralan. 

Mayroong “Higher Education Study Support Subsidy” ng bansa at “Private High School Tuition Support Subsidy” ng 
Osaka na nagbibigay ng tulong sa pagbayad ng tuition.  Kung ang sweldo ng magulang ay hindi tataas sa itinalagang 
halaga, libre ang tuition sa public at private na high school. 

 
 
3. Suporta sa Buhay sa Eskwela Para sa mga Estudyante 
 

May website ang Osaka Prefectural Education Office na kung saan ipinapakita ang buhay-estudyante at iba pang 
mga nagaganap sa eskwelahan upang suportahan ang mga estudyanteng taga ibang bansa. 
URL  http://www.pref.osaka.jp/shochugakko/kikoku/index.html 

Nilalaman: pagpasok sa eskuwela, at kurso.  
Maaari sa wikang-Hapon, Intsik, Koreano, Portugues, Kastila, Vietnam, Ingles, Bahasa Indonesia, Filipino, Thai at 

Russo. 
 
4. Baon (Bento) 
 

Sa mga paaralan ng junior highschool na hindi naghahanda ng pananghalian, pangkaraniwan ang magdala ng 
pagkain para sa pananghalian. Baon (Obentou) ang tawag dito. Kung hindi makakapagdala ng baon, maaaring bumili ng 
tinapay o ng iba pang pagkain sa loob ng paaralan o kaya’y maaari ring bumili ng baon sa tindahan. Subalit, ang 
alituntunin ay magkakaiba batay sa patakaran ng paaralan kaya dapat munang makipagusap sa guro tungkol dito. 
 

http://www.pref.osaka.jp/shochugakko/kikoku/index.html
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5. Tulong Upang Makapag-aral 
 

Ang sistemang ito ay para makatulong sa mga mag-aaral na nasa kompulsaryong pag-aaral na may problemang 
pinansiyal sa kanilang paaralan. Ang mga kinakailangan para sa kanilang pag-aaral gaya ng kagamitan sa eskwelahan, 
o anumang aktibidad na may kaugnayan sa kanilang pag-aaral at gastos sa kanilang field trip ay maaaring sagutin ng 
pondong nakalaan para dito. Para sa higit na kaalaman, makipag-ugnayan sa inyong paaralan o kaya ay sa Board of 
Education ng munisipyong inyong kinabibilangan. 


