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ถึง นักเรียนชาวต่างประเทศและผูป้กครอง 
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Ⅰ  ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนอ ำเภออุซึโนมิยะ 
１  「 เก่ียวกับ คู่มือแนะน ำ「 โรงเรียนประถม มัธยม เมืองอุซึโนมิยะ・ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนอุซึโนมิยะ」  เพื่อให้เด็กได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกในทุกๆวันจ าเป็นจะต้องเรียนรู้เ ก่ียวกับโรงเรียนของญ่ีปุ่ น และขอให้ผู ้ปกครอง
ทุกท่านให้ความร่วมมือกับครูท่ีโรงเรียนในด้านการอบรมศึกษา   จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องขอให้ผู้ปกครองท ำ
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรศึกษำของประเทศญ่ีปุ่ น  เพรำะเป็นส่ิงที่ส  ำคัญมำก    ฉนั้ นจึงจัดท าหนังสือ「  คู่มือแนะน ำ「 โรงเรียนประถม มัธยม เมืองอุซึโนมิยะ・ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนอุซึ โนมิยะ」ขึ ้นมำ  ขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์  
อน่ึง  หนังสือเล่มน้ีได้เขียนบันทึก ถึงเ น้ือหา และ ระบบการศึกษาของญ่ีปุ่ นและ ก าหนดการ ของโรงเรียน

ประถมและมัธยมต้น อ าเภออุซึโนมิยะไว้ ขึ ้นอยู่กับบำงโรงเรียน ที่อำจจะแตกต่ำงกันบ้ำงนิดหน่อย   
ถ้ำต้องกำรทรำบรำยละเอียดนอกจำกนี ้ให้สอบถำมจำกครู ที่ โรงเรียนตอน วันมอบตัว เข้ำโรงเรียน   

２  แนะน ำอ ำเภอเมืองอุซึโนมิยะ  
สถำนที่ของอ ำเภอเมืองอุซึโนมิยะนี ้ ระยะทำงห่ำงจำกโตเกียวมำทำงทิศเหนือ ประมำณ100 กิโลเมตร   

มีสถานท่ีท าการของจังหวัดโทจิหงิ เป็นศูนย์กลางการประชุมการด้านการเมือง เศรษฐกิ จ ว ัฒนธรรมของจังหวัด
เป็นอ าเภอท่ีมีจ านวนประชากรมากเกิน5แสนคนขี้ นไป 

นอกจากน้ี จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอสามารถมองเห็นทิวเขานิคโก้ท่ี มีความสูงเกิน２０００
ｍแถบตะวันออกมีแม่น ้าคินุไหลผ่านความใสสะอาดของน ้าใช้เป็นน ้า ด่ืมและท าการเกษตรและใช้ในการผลิต
อุปกรณ์ของโรงงานเป็นต้น  

อ าเภออุซึโนมิยะในตอนเย็นของฤดูร้อนมักจะมีฝนตกแต่ในฤดูหนาวจะไม่ค่อยมีฝนหรือหิมะตกแต่อากาศ
จะแห้งและมีลมเย็นพัด      

อ ำเภออุซึโนมิยะ   
 การคมนาคมจากโตเกียวมาอ า เภออุซึโนมิยะ  

・ＪＲ  จากโตเกียวมาอ า เภออุซึโนมิยะ   （ โทโฮกกุซิงกัง เซน）  ประมาณ５０นาที 
・โทบุเทะซึโดะ จากอะสากุสะมาอุซึโนมิยะ（ นิคโก้・อุซึโนมิยะ เซน）ประมาณ１ช.ม４０นาที 
・ รถยนต์   จากโตเกียวมาอ าเภออุซึโนมิยะ（ โทโฮกุชิโดะชะ โด）   １３０ กิโลเมตร 
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 ３  โรงเรียนของเมือง อุซึโนมิยะ  
เมืองอุซึโนมิยะน้ีมีโรงเรียนของหลวงและเอกชน และ ของจังหวัดโทจิหงิ  มี โรงเรียนประถม และมัธยม

ต้นของประเทศ・ ย่ิงกว่าน้ีย ังมีโรงเรียนมัธยมปลายหลายแห่งและ ย ังมี  มหาวิทยาลัยด้วย  
โรงเรียนประถมของอ าเภออุซึโนมิยะ มี  68โรงเรียน  โรงเรียนมัธยมต้น มี 25 โรงเรียน  

【โรงเรียนประถม  มัธยมต้นของเมือง อุซึโนมิยะ】  
・โรงเรียนประถมของอ าเภออุซึโนมิยะ มี  68โรงเรียน   โรงเรียนประถมของประเทศมี 1 โรงเรียน 
โรงเรียนเอกขน 1โรงเรียน  
・ โรงเรียนมัธยมต้น มี  25 โรงเรียน   โรงเรียนมัธยมต้นของประเทศมี 1 โรงเรียน  

โรงเรียนมัธยมต้นของจังหวัดมี 1 โรงเรียน 
          โรงเรียนมัธยมต้นของเอกขน มี 1โรงเรียน    

แผนท่ีข้างล่างน้ี เป็นแผนท่ีของอ าเภออุซึโนมิยะ  แสดงให้เห็นกำรแบ่งเขตของแต่ละโรงเรียน  
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Ⅱ เก่ียวกับการศึกษาภาคบงัคับ 
【แผนผงัโรงเรียนญ่ีปุ่ น】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ เกี่ยวกบัการศึกษา ชั้นประถม . มธัยมตน้（การศึกษาภาคบงัคบั） 
  (1) ระยะเวลาท่ีตอ้งรับการศึกษาจากโรงเรียนประถม 1จนถึง มธัยม 3 ทั้งหมด 9 ปี 

เม่ืออายุ 6 ขวบ พอถึงเดือนเมษายน แรก  ก็จะเขา้โรงเรียนประถม ใชเ้วลาเรียนที่โรงเรียนประถม 6 ปี 
จบการศึกษาที่โรงเรียนประถมแลว้ ก็จะเขา้โรงเรียน มธัยมตน้ เรียนท่ีโรงเรียนมธัยมตน้ 3 ปี 

     
(2)  (1ปี ) โรงเรียนจะเริ่มตน้จากเดือนเมษายน 

  โรงเรียนประถม・มธัยม จะเริ่มเปิดเทอม ตัง้แต่เดือน เมษายน จนถึงเดือน มีนาคมของปีต่อไป 
(ปิดเทอมเดือน มีนาคม) โรงเรียนจะหยุด วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดราชการ วนัหยุดในฤดูร้อน 
ฤดูหนาว  ฤดูใบไมผ้ลิ 

 ※ โรงเรียนของเมืองอุซึโนมิยะจะมีวนัหยุด ในฤดูใบไมร่้วง 2วนั 
ดูรายละเอียดในหนา้ที่ 11   

 

(3) ไม่เสียค่าเทอม  โรงเรียน เสียเงินก็มี 

 โรงเรียนที่ ก่อตั้งโดยราชการ（ประเทศ・โทโด ฟุ เกน้ (ช่ือรวมเรียกจ.วทั้งหมดใน
ญ่ีปุ่ น)・โรงเรียนท่ีอยู่ใน อ าเภอเมือง ต าบลและหมู่บา้น）โรงเรียนประถม .มธัยมโรงเรียน
ท่ีไดร้ับการช่วยเหลือพิเศษโรงเรียนประถมและมธัยมไม่ตอ้งเสียค่าเทอมและค่าหนงัสือแต่
ตอ้งจ่ายค่าอาหารกลางวนัและค่าอุปกรณ์การเรียน 

โรงเรียนประถม.มธัยมของเอกชนไม่เสียค่าหนงัสือเรียนแต่ตอ้งเสียค่าเทอมและ
ค่าอาหารกลางวนัและค่าอุปกรณ์การเรียน 

 

 

(4) สามารถเขา้โรงเรียนสอนพิเศษได้ 
ส าหรับเด็กที่มีอุปสรรค พิการ มีห้องเรียนพิเศษให้ ในห้องเรียนจะมีจ านวนเด็กนอ้ยคน ใหเ้ขา้รบัการศึกษาเป็น

พิเศษ มีตัง้แต่ชัน้ประถม ถึงชั้น มธัยม 
   

(5) จะก าหนดให้เขา้เรียนโรงเรียน ประถม และมธัยม ในทอ้งถ่ินท่ีพ านักอาศยั 
    ผูป้กครองไม่สามารถเลือกไดต้ามใจชอบ 
 

  มหาวิทยาลยั（４ปี） วิทยาลยั（２ปี） 

ร.รมธัยมปลาย（ทั้งหมด３ปี・เรียนภาคค ่า４ปี）  

専門学校 等 โรงเรียนมธัยมตน้ ３ปี 
※เด็กที่ไปเรียนท่ีร.รมธัยมตน้เรียกว่า「เซโตะ」 

โรงเรียนประถม６ปี  
※เด็กที่ไปเรียนท่ีร.รประถมเรียกว่า「จิโดะ」 

ท างาน 

ท างาน 
อายุ 

 

18 

16 

15 

13 

12 

 

７ 

６ 

อนุบาล・โฮอิกุเอ็น・เล้ียงดูท่ีบา้นเอง 

ร.รช่วยเหลือ

พิเศษมธัยมปลาย

มธัยมตน้ 

ประถม 

อนุบาล 

ภาคบงัคบั 
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２ เก่ียวกบัเนือ้หาการเรียนในชั้น ประถม และมธัยม 

(1) เก่ียวกบัครูที่โรงเรียนประถม・และโรงเรียนมธัยม  
   โรงเรียนประถมส่วนมากครูประจ าชั้นจะป็นผูส้อนเกือบทุกวิชา แต่โรงเรียนมัธยมจะมีครูสอนประจ าวิชา 

ครูประจ าชั้นเรียนของชั้นมธัยมจะเป็นผูร้ับหน้าท่ีสอน และสอนวิชาพิเศษ คือ ศีลธรรม และสอนเก่ียวกบักิจกรรม
พิเศษ 
 

   ครูที่โรงเรียนประถม・มธัยมจะใช้ภาษาญ่ีปุ่ น พูดในตอนสอน ที่โรงเรียนมธัยมในวิชาภาษาต่างประเทศ ครู
ประจ าวิชา ก็จะใช(้ภาษาองักฤษ) สอน 

    

  (2) ทุกโรงเรียนครูจะสอนตามหลกัสูตรของกระทรวงการศึกษาก าหนดไว้ 
    เรียนรู้อะไรจากโรงเรียน  ไดเ้รียนใน หลักสตูรการศึกษาที่รฐับาลอนุมตัิใหท้  าการสอน ทุกโรงเรียนในญ่ีปุ่ นจะตอ้ง

ท าการสอนในเกณฑ ์หลักสตูรการศึกษาที่รฐับาลก าหนดและอนุมตัิ  วิชา หลกัภาษาญ่ีปุ่ น  คณิตศาสตร ์เป็นตน้ 
 วิชาพิเศษ ศีลธรรม กิจกรรมพิเศษ  จดัท าเน้ือหา การเรียน โดยทัว่ไป  

 

(3) หนังสือเรียนจะแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัชั้นเรียนและโรงเรียน ประถมหรือมธัยม 

ชั้นเรียน ช่ือ วิชาการเรียน 

โรงเรียนประถม 

ป.1 ป.2 
 

โคคุโงะ ซังสึ  เซกดัซึ องกากุ ซึกะ โคซะกุ ไทอิกุ 
 โดโตกุ ไกโกกุโงะ（เออิโงะ）คาซึโดะ กกักิวคะซึโดะ 

โรงเรียนประถม 

ป.3 ป.4 
โคคุโงะ  ชักไกย   ซังสึ   ริกะ   องกากุ   ซึกะโคซะกุ ไทอิกุ 
โดะโตกุ ไกโกกุโงะ（เออิโงะ）คะซึโดะ   กกักิวคะซึโดะ   โซอุโงะเทกินะกักชูโนจิกัง  

โรงเรียนประถม 

ป.5 ป.6 
โคคุโงะ  ชักไกย   ซังสึ   ริกะ   องกากุ   โคซะกุ ไทอิกุ   คะเตกะ 
 

ไกโกกุโงะ（เออิโงะ）คะซึโดะ   กกักิวคะซึโดะ   โซอุโงะเทกินะกักชูโนจิกัง  

โรงเรียน มธัยม 

ม.1 ถึง ม.3 
โคคุโงะ  ชักไกย   สึกักกุ   ริกะ   องกากุ   บิจุซึ โฮเก้นไทอิกุ   กิ จุสซึ . คะเตกะ 
 

ไกโกกุโงะ（เออิโงะ）โดโตกุ    กกักิวคะซึโดะ   โซอุโงะเทกินะกักชูโนจิกัง  

    ※เน้ือหาของหนงัสือเรียน ดูในหน้าที่ 9.10 Ｐ９，１０ 

 

 

  (4) จะแจกหนังสือเรียนให้ฟรี ในทุกๆปี 

    ในหนังสือเรียนที่ใช้ในโรงเรียนประถม มธัยม และที่ห้องเรียนเรียนพิเศษ 

ทาง ประเทศจะแจกหนังสือเรียนให้เด็ก นักเรียน  ในทุกปีที่ขึ้นชั้นเรียนใหม่  
แต่ จะตอ้งซ้ือ หนังสืออา้งอิง เรียนเสริมแลว้ จะตอ้งซ้ือเเคร่ืองล่นดนตรี อุปกรณ์ในการเรียนอื่น เพิ่ม เอง      

              
３ เก่ียวกบั ตอนจบการศึกษาชั้นมธัยมตน้ 

หลงัจากจบการศึกษาชั้นมธัยมตน้แลว้ ในกรณีที่นักเรียนมีความประสงค์จะเขา้เรียนต่อท่ีโรงเรียนมธัยมปลายหรือสายอาชีพ
เป็นเวลา 3ปีก็ท าได้ อน่ึง จะตอ้งเขา้สอบ คดัเลือกก่อนท่ีจะจบชั้นม.3  จะมีการสอบทั้งการท าขอ้สอบและการสัมพาษณ์ป็นตน้ 

จะตอ้งสอบใหผ้่านแลว้ถึงจะเขา้เรียนต่อในโรงเรียนมัธยมปลายได้ 
โรงเรียนของรัฐบาล・โรงเรียนเอกชนโรงเรียนมธัยมปลายโรงเรียนสายอาชีพ จ าเป็นจะตอ้งจ่ายค่าเทอมและค่าหนังสือเรียน 

เอง 
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Ⅲ  เก่ียวกับโรงเรียนประถม・ โรงเรียนมัธยม อ ำเภออุซึโนมิยะ 
１  เ ก่ียวกับกำรใช้ชีวิตในแต่ละวัน ที่ โรงเรียนประถม・ โรงเรียนมัธยม 
  ที่ โรงเรียน ประถม・มัธยมไม่ใช่จะสอนในวิชำเรียนเท่ำนั้น  มีกำรสอนให้เด็กนักเรียนรู ้จักควำมส ำคัญใน

กำรให้ควำมร่วมมือเช่น กำรท ำควำมสะอำด  กำรเตรียมจัดและตักแจกจ่ำยอำหำรกลำงวัน  

อนี่ง  เรื่องเวลำที่ต้องมำถึงโรงเรียนนั้นอำจจะแตกต่ำงกันไป ขึ ้นอยู่กับโรงเรียน    
ขอให้สอบถำมรำยละเอียด จำกครูที่ โรงเรียน 

 

(1) เวลำเรียนใน1วิชำ ชั้นประถม เรียน45 นำที ให้เข้ำแถวเดินไปโรงเรียนกับกลุ่มเด็กที่ก ำหนดไว้  
 

 

 

 

 

      ※  ตอนท่ี ป่วย หรือบำดเจ็บ（ จะไปสำย・ กลับก่อนเวลำ）  

ต้อง ติดต่อไปบอกครู ท่ีโรงเรียน ขึ ้นอยู่กับทำงโรงเรียนว่ำจะให้โทรศัพท์หรือเขียนข้อควำมใน  

กำร์ดท่ีใช้ติดต่อ（ดูในหน้ำＰ２０） เขียนลำหยุดแล้วฝำกเด็กนักเรียนท่ีรู ้จักน ำไป  

ให้ครู ท่ีโรงเรียน วิธีกำรติดต่อขึ ้นอยู่ กับโรงเรียนด้วย                     
 ※  เด็กนักเรียนจะน ำอำหำรและเครื่องดื่ม มำทำนที่ โรงเรียน เองไม่ได้ 

ยกเว้น ในฤดูร ้อน (ให้น ำน ำ้ชำ มำดื่มเพื่อป้องกันโรคพิษควำมร้อน）ฤดูหนำว（น ำน ำ้ชำ มำกลั๊ว
คอเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่）  
จะมีบำงครั้ง1วันให้นักเรียนน ำข้ำวใส่ป่ินโตมำทำนที่ โรงเรียนและในวันนี ้ให้น ำทั้งอำหำรและ
เครื่องดื่ม(น ำ้ชำ)มำด้วย 

การไปโรงเรียน 
・ ส่วนมากจะให้เด็กนักเรียนไปโรงเรียนท่ีใกล้บ้านและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประสบ

อุบัติเหตุ  จะให้เดินไปทางเส้นทางท่ีก าหนดไว้ให้ผู ้ปกครองและคนในท้องถ่ินจะผลัดกัน
มายืนท่ี ส่ีแยก เพื่อดูความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  

・  เ ม่ือมาถึงโรงเรียนแล้วให้น าของมาเก็บไว้ก่อนเวลาเ ร่ิมเรียน5นาที  ขอให้นักเรียนทุก
คนนั่งประจ า ท่ี 

การเรียนในช่วงเช้า 
・  ช่วงเช้าเรียน 4 วิชา  1 วิชำ ใช้เวลำเรียน45 นำที 

・  เ รียนในห้องวิทยาศาสตร์  ห้องดนตรี และห้องเรียนพิ เศษและในกรณี
พิเศษ  ท่ีหอประชุม(ไทอิกุกัง) และท่ีสนำมของโรงเรียน  

 และเรียนท่ีนอกโรงเรียน 

・  ระหว่างวิชาเรียน จะมีเวลาพักประมาณ10นาที  บางโรงเรียนหลังวิชา
ท่ี2 ให้พักยาว20 นาทีก็ มี 

การประชุมในเวลาเช้า 
・ หลังจากการอ่านและเรียนหนังสือในเวลาสั้ นแล้ว ครูประจ ำชั้นก็จะท ำกำร
เช็คสุขภำพ และอธิบำยแจ้งถึงก ำหนดของกำรวัน(นี ้)  ให้ทรำบ  

・ในบางคร้ัง  นักเรียนทั้งโรงเรียนอำจจะเข้ำไปในหอประชุม(ไทอิกุกัง) เพื่อไป
ฟังครูใหญ่ของโรงเรียนพูด  

อาหารท่ีแจกให้(อาหารกลางวัน) 
・  ให้ทานอาหารท่ีห้องเรียน . 
・  การยกภาชนะท่ีใส่อาหาร การแจกจ่ายภาชนะและ

อาหารกลางว ันนั้ น จะผลัดกันรับหน้าท่ี(ท าเวร) 
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※  ถ้ำไม่ได้รับอนุญำตจำกครูห้ำมออกนอกสถำนที่ของโรงเรียน          ※  ในเวลำท ำกิจกรรมกำรท ำควำมสะอำด เพื่อไม่ให้ ผงและฝุ่ นติดที่ศรีษะจะใช้ผ้ำ  

ผ้ำที่พับเป็นสำมเหลี่ยมหรือใส่หมวกท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดไว้ บำงโรงเรียนให้ 
เปลี่ยนเสื ้อผ้ำใส่ชุดพละท ำควำมสะอำด   

 

 

   

      
 

※  บำงครั้งครูอำจจะเขียนข้อควำมถึงผู้ปกครองนักเรียนก็มี 
ขอให้ผู้ปกครองเปิดสมุด(เล็งรักกุโจ)ดูทุกวันด้วย  ยิ่งไปกว่ำนั้นจะมีเอกสำรแผ่นพิมพ์ให้  
นักเรียนน ำกลับบ้ำน ถ้ำเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญมำกส ำหรับนักเรียน ก็จะแปลเอกสำรก่อน ท่ีจะให้ 
นักเรียนน ำกลับไปให้ผู้ปกครอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  ผู้ท่ีมีควำมประสงค์จะเข้ำ「 โคโดะโมะโนะ อีเอ๊ะ」และ「 รูสสึคะเตะ จิโดะไก」  

ตอนไปท ำเรื่องสมัครเข้ำโรงเรียนที่ท  ำกำรอ ำเภอ ให้สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ เ ก่ียวกับเรื่องนี ้  
แต่ถ้ำหลังจำกเข้ำโรงเรียนแล้วให้สอบถำมจำกครูที่ โรงเรียน 

 

พักกลางวัน 
・  จะเล่นในโรงเรียนหรือในหอประชุม(ไทอิกุกัง)  หรือจะไปอ่ำนหนังสือ ท่ีห้องหนังสือก็ได้ 
・  จะเล่นกับเพ่ือนร่วมชั้ นทุกคนหรือจะจัดกลุ่มเล่นกันก็ได้  

กิจกรรมท าความสะอาด 

・  หลังเวลาพักกลางวัน นักเรียนทั้ งโรงเรียนทุกคน นักเ รียนท่ีเรียนห้อง
เดียวกันและนักเรียนท่ีเรียนร่วมชั้ น จะต้องช่วยกัน แบ่งแยกสถานท่ีท าความ
สะอาด 

・  บางวันก็ไม่มีการท าความสะอาดอาจจะให้หยุดยาว  

・    บำงโรงเรียนให้เรียนภำคบ่ำยจบก่อนแล้วท ำควำมสะอำดก็มี   

การเรียนในภาคบ่าย 
・  หลังจากท าความสะอาดเสร็จก็จะเ ร่ิมเรียนในภาคบ่าย  ภำคบ่ำยจะมีเรียน1 ถึง2 วิชำ  
・ แล้วแต่โรงเรียนจะก าหนด  บำงโรงเรียนหลังจำกท ำควำมสะอำดเสร็จก็จะให้มี กำรประชุมนัดหมำยย
ก่อนกลับบ้ำนเลยก็มี 

ประชุมก่อนกลับบ้าน 

・  ครูประจ าชั้ นจะบอกถึงก าหนดการของวันพรุ่งน้ีและบอกเร่ืองการบ้านและครูจะอธิบายถึงของท่ีให้
น ามาในวันต่อมา 
ให้เขียนข้อความ ลงในสมุดท่ีแจกให้เรียกว่า「สแตนดาส ไดอาร่ี」 (สมุดจดบันทึกประจ ำวัน)  

โรงเรียนเลิก 

・ ในแต่ละวัน โรงเรียนจะเลิกในเวลาท่ีต่างกัน ตอนเดินกลับบ้านเป็นไปได้จะไม่ให้
นักเรียนเดินกลับบ้านคนเดียว จะให้เดินกลับบ้านกันเป็นกลุ่ม และเดินในเส้นทางท่ี
ใช้ไปกลับโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประสบอุบัติ เหตุ  จะมีผู ้ปกครองและ
คนในท้องถ่ินจะผลัดกันมายืนท่ี ส่ีแยก เพื่อดูความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  

・  บางบ้านท่ีไม่มีผู ้ปกครองอยู่หลังโรง เรียนเลิกจะมีบ้านส าหรับเด็ก(โค
โดะโมะโนะอี เอ๊ะ)หรือ(รูสึคะเตะ จิโดะไก) สถานท่ีเหล่าน้ีจะช่วยดูแลเด็กให้ถึง
ตอนเย็น 

เป็นสถานท่ีนอกเหนือจากโรงเรียน ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
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 (2) โรงเรียนมัธยมเรียนวิชำละ50นำที มำโรงเรียนด้วยกำร เดิน หรือขี่จักรยำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※  ตอนท่ี ป่วย หรือบำดเจ็บ（ จะไปสำย・กลับก่อนเวลำ）  

ต้อง ติดต่อไปบอกครู ท่ีโรงเรียน ขึ ้นอยู่กับทำงโร งเรียนว่ำจะให้โทรศัพท์หรือเขียนข้อควำมใน 

กำร์ดท่ีใช้ติดต่อ（ดูในหน้ำＰ２０） เขียนลำหยุดแล้วฝำกเด็กนักเรียนท่ีรู ้จักน ำไป  

ให้ครู ท่ีโรงเรียน วิธีกำรติดต่อขึ ้นอยู่กับโรงเรียนด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※    เด็กนักเรียนจะน ำอำหำรและเครื่องดื่ม มำทำนที่ โรงเรี ยนไม่ได้ 
ยกเว้น ในฤดูร ้อน (น ำน ำ้ชำ มำดื่มเพื่อป้องกันโรคพิษควำมร้อน）ฤดูหนำว（น ำน ำ้ชำ มำกลั๊วคอเพื่อ
ป้องกันไข้หวัดใหญ่）  

บำงครั้งใน1วัน จะให้นักเรียนน ำข้ำวใส่ป่ินโตมำทำนที่ โรงเรียนในวันนี ้ให้น ำทั้งอำหำรและเครื่องดื่ ม 
 

มาโรงเรียน 

・ทางเส้นทางไปโรงเรียนนักเ รียนท่ีบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน อนุญาตให้ขี่
จักรยานไปโรงเรียนได้ ข้อก ำหนดในกำรขี่ รถจักรยำนของแต่ละโรงเรียน
อำจจะแตกต่ำงกันไป 

・มาถึงโรงเรียนแล้วให้น าของเข้าล็อกเกอร์ นั่งประจ า ท่ีก่อนเร่ิมเรียน5นาที 

・ เด็กท่ี เข้าสมาคมกีฬา  บำงกีฬำก็มีกำรซ้อมในเวลำเช้ำ 
 

การเรียนในช่วงเช้า 
・  ช่วงเช้าเรียน 4 วิชา  1 วิชำ ใช้เวลำเรียน 50 นำที 

・  เ รียนในห้องวิทยาศาสตร์  ห้องดนตรี และห้องเรียนพิเศษและในกรณี
พิเศษ  ท่ีหอประชุม(ไทอิกุกัง) และท่ีสนำมของโรงเรียน  

 และเรียนนอกโรงเรียน 

・  ระหว่างวิชาเรียน จะมีเวลาพักประมาณ10นาที  บางโรงเรียนหลังวิชา
ท่ี2 ให้พักยาว 15 นาทีก็ มี   

การประชุมในเวลาเช้า 
・  หลังจากการอ่านและเรียนหนังสือในเวลาสั้ นแล้ว ครูประจ ำชั้นก็จะท ำ
กำรเช็คสุขภำพ และอธิบำยแจ้งถึงก ำหนดกำรของวัน(นี้)  ให้ทรำบ 

・ในบางคร้ัง  นักเรียนทั้งโรงเรียนอำจจะเข้ำไปในหอประชุม(ไทอิกุกัง) เพื่อไป
ฟังครูใหญ่ของโรงเรียนพูด  

อาหารท่ีแจกให้(อาหารกลางวัน) 
・  ให้ทานอาหารท่ีห้องเรียน . 
・ การยกภาชนะท่ีใส่อาหาร การแจกจ่ายภาชนะและอาหาร

กลางวันนั้ น จะผลัดกันรับหน้า ท่ี(ท าเวร)  
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※  ถ้ำไม่ได้รับอนุญำตจำกครูห้ำมออกนอกสถำนที่ของโรงเรียน                
 ※   ตอนท ำกิจกรรมท ำควำมสะอำด เพื่อป้องกันไม่ให้เสื ้อผ้ำเป้ือน  จะให้เปลี่ยนใส่ชุดพละ  

          และใช้ผ้ำที่พับเป็น สำมเหล่ียม โพกศรีษะไว้        
 

※จะมีเอกสำรแผ่นพิมพ์ให้นักเรียนน ำกลับบ้ำน ถ้ำเป็นเอกสำรท่ีส ำ คัญมำกส ำหรับนักเรียน  
ก็จะแปลภำษำเอกสำรก่อน ท่ีจะให้นักเรียนน ำกลับไปให้ผู้ปกครอง                     

พักกลางวัน 
・  จะเล่นท่ีสนามในโรงเรียน  หรือจะไปอ่ำนหนังสือท่ีห้องหนังสือ   

ประชุมก่อนกลับ 

・ ครูประจ าชั้ นจะอธิบายถึงก าหนดการของวัน
พรุ่งน้ีและเร่ืองการบ้านให้จดเ น้ือหาใส่สมุดท่ี
ทางโรงเรียนแจกให้「สแตนดาโดะ ไดอาร่ี」

โรงเรียนเลิก 

・ เดินกลับตามเส้นทางท่ีใช้ไปร.ร  และ กลับบ้าน กิจกรรมท าความสะอาด 

・  หลังเรียนภาคบ่ายจบ นักเรียนทั้ งโรงเรียนทุกคน นักเ รียนท่ีเรียนห้องเดียวกันและ
นักเรียนท่ี เรียนร่วมชั้ น จะต้องช่วยกัน แบ่งแยกสถานท่ีท าความสะอาด  

สโมสรกีฬา 
・  ส าหรับนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะเข้าสโมสรกีฬาหลังจากประชุมก่อนกลับ

บ้าน ประชุมเสร็จแล้วก็ให้ไปท ากิจกรรมท่ีสนามหรือท่ีโรงยิมหรือท่ีห้องเรี ยน 
เรียกว่า「บุคาซึโดะ」 ครูท่ีโรงเรียนและคนในท้องถ่ินจะมาช่วยสอน 

・  การเข้าสโมสรกีฬา ไม่ใช่มีไว้ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันเอาชนะแต่ อย่างเดียว 
แต่ย ังส่งเสริม ช่วยให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างวัยให้รู้จัก คบค้ากับคน
อื่นด้วย 

【ตัวอย่างของสโมสรกีฬา】  

※  ประเภทกีฬาขึ้ นอยู่กับท่ีโรงเรียนด้วย 
 ยากิ้ว・ซอฟบอล・ฟุตบอล・บาสเก็ตบอล・  

วอร์เร่บอล・ เทนนีส・ ปิงปอง・ กีฑาบก・ ว่ายน ้า・ ยูโด・  

เคนโด・คิวโด・ เค ร่ืองดนตรี・ขับร้องประสานเสียง・ศิลป・ เคมี เป็นต้น 

การเรียนในภาคบ่าย 
・หลังจากท าความสะอาดเสร็จก็จะเร่ิมเรียนในภาคบ่าย  ภำคบ่ำยจะเรียน1 ถึง2 วิชำ  
・แล้วแต่โรงเรียนจะก าหนด  บำงโรงเรียนหลังจำกท ำควำมสะอำดเสร็จก็จะให้มีกำรประชุม

นัดหมำยก่อนกลับบ้ำนเลย ก็มี 
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 ２  เ ก่ียวกับวิชำที่ต้องเรียน 
   Ｐ４บันทึกในหน้า ท่ี4วิชาเรียนขึ้ นอยู่กับปีการศึกษาจะมีช่ือไม่เหมือนกันและถ้าอยู่ชั้ นสูงก็จะมีหนังสือเรียน

เพ่ิมขึ้ นมาใหม่ อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของญ่ีปุ่ นท่ีไม่ เหมือนใคร 
   ในเวลาเรียนครูจะอธิบายก่อนหลังจากนั้ นให้เ ด็กนักเรียนปรึกษากันเองก่อน ส่วนมากจะให้เขียนข้อมูลและ

ช้ินงาน 

   

(1) โรงเรียนประถม「 เซกัดซึ」นักเรียนป１，２ เรียนรู ้เ ก่ียวกับธรรมชำติที่อยู่ใกล้ตัวในท้องถิ่น  

ชั้นประถม 3 จะเริ่มเรียนวิชำ「 สังคม」และ「 วิทยาศาสตร์」แยกกัน            เซกัดซึ                                   สังคม        วิทยาศาสตร์   
(2) โรงเรียน「 กิจกรรมภาษาต่างประเทศ」หรือ ภาษาต่างประเทศ」  

โรงเรียนมัธยม「ภาษาต่างประเทศ」 เ รียนเก่ียวกับภาษาอังกฤษ     

 โรงเรียนประถม「 กิจกรรมภาษาต่างประเทศ」หรือ「ภาษาต่างประเทศ」  

ใช้ภาษาอังกฤษสนทนา   โรงเรียนมัธยมเรียน「ภาษาต่างประเทศ」 เ รียนรู้ 
การสนทนาและไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

วิชาเรียนทั้ งสองอย่างน้ี  จะมีครูท่ีโรงเรียนกับครูท่ีเป็น 
ชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษา ＡＬＴมาร่วมสอนในชั้ นเรียนด้วย  

(3) โรงเรียนประถม「การบ้านการเรือน」กับ โรงเรียนมัธยม 

「การฝีมือ ศิลปะ・การเรือน」 เรียนกำรท ำอำหำรและเรียน 

คอมพิวเตอร์เป็นต้น 

  สอนในส่ิงท่ีเ ก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต   

     「การบ้านการเรือน」การเย็บจักร และ การท าอาหาร 
เ รียนรู้เ ก่ียวกับการใช้ชีวิต การค านึงถึงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต 

 

   「การฝีมือ ศิลปะ」น าวัตถุดิบมาประกอบ  เลี ้ยงพืข 
เรียนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

(4) โรงเรียนประถม「พละ」กับโรงเรียนมัธยม 「 สุขภาพและพลศึกษา」  

ว่ิง และออกก าลังกายโดยการใช้ลูกบอล โรงเรียนประถม・มัธยม มีการเรียนว่ายน ้า 
เ รียนเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง（ สุขภาพ） ด้วยเหตุผลที่ก ำลัง แรง 
ก็ให้ เ รียนแยกระหว่างนักเรียนหญิง นักเรียนชาย ก็มี 

                 โรงเรียนมัธยม  ก็มีสอนกำรตี เคนโด ด้วย 
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  (5) 「 วิชาพิเศษ ศีลธรรม」 เ รียนให้มีความเห็นอกเห็นใจ และให้ รู้จักความส าคัญต่อชีวิต  

 

(6) 「 ในชั่วโมงการเรียนโดยทั่วไป」 เ น้ือหาการเรียนจะเรียนเก่ียวกับหลายวิชา เ ช่น  
   ธรรมชำติในสภำพแวดล้อม สังคมสงเครำะห์ หัวข้อกำรเรียนกำรเข้ำใจในนำนำชำติค้นหำข้อมูลต่ำงๆ 

มำบรรยำย แสดงให้เห็น 
 

  (7) 「 กิจกรรมพิเศษ」นั้ น  กำรพูดคุยนัดหมำยกำรท ำกิจกรรมของชั้นเรียน  

「 กิจกรรมของชั้ นเรียน」เ รียนเก่ียวกับการใช้ชีวิตท่ีสมบูรณ์ในหมู่คน「 งานของโรงเรียน」 งำนแข่งกีฬำ
และกำรไปปิกนิก เป็นหมู่คณะของโรงเรียน 

    โรงเรียนประถม「 งำนแข่งกีฬำ」และ โรงเรียนมัธยม「 งานกีฬา」นั้ น มีกำรวิ่งแข่ง  และกำรโยนลูกบอล
ใส่ตะกร้ำที่อยู่ในที่สูง  นั้นมีกำรจัดระดับชั้นเรียน  

 

 

 เด็ก นักเรียนชั้ นเดียวกันออกไปเรียนนอกสถานท่ี  และค้ำงแรม ให้เด็ก นักเรียน ได้สัมผัสกับธรรมชำติ 
 โดยตรง และ อบรม ฝึกฝน ให้มี  ควำมร่วมมือและเข้ำกับผู้อื่น ได้ 
※  เ น้ือหา เวลาท่ีจะไปเรียนนอกสถานท่ีนั้ น ขึ้ นอยู่กับท่ีโรงเรียนซ่ึงจะแตกต่างกันไป 

ขอให้สอบถำมรำยละเอียดได้จำกครูที่ โรงเรียน 
 

  

 

【การเรียนท่ีไปเช้า เย็นกลับ】  

○  「 ไปปิกนิก」 ไปสวนสัตว์และไปดูทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 

「ทัศนศึกษาในวิชาสังคม」 ไปดูสถานท่ีท าน ้าสะอาด และสถานที 

ก าจัดขยะ  
○  「 มิยะโกะชาเร้นจิ  วีค」นักเรียนชั้ น ม.2 จะเลือกการไปท างาน 

หาประสบการณ์ จิตอาสา ตามห้างร้านต่างๆ   
 

【 เ รียนรู้โดยการไปพักแรม】  

○  「โบเก้นคะซึโดะเคียวชิซึ」โรงเรียนประถมและมัธยมไป 
โรงเรียนละ1ครั้ง ที่ทำงทิศเหนือของเมืองอุซึโนมิยะ 

（ ชิโนอิ） เป็นสถานท่ีๆจัดไว้ให้ค้างแรมของอ าเภออุซึโนมิยะ  
และยังมีการปีนเขา 

   บำงโรงเรียนอำจให้ไปทะเลก็มี 
「ทัศนศึกษาก่อนเรียนจบโรงเรียนประถม 

จะไปค้างแรมเท่ียวทางคะมะคุระ1คืน2วัน   โรงเรียนมัธยมจะไป 
ทางเมืองเกียวโตไปเรียนรู้ถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
ไปค้าง2คืน3วัน 

 

※  สถานท่ีไปค้างแรมเพ่ือเรียนรู้น้ี ผู ้ปกครองไปด้วยไม่ได้ 

การไปเรียนนอกโรงเรียน 
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３  เ ก่ียวกับกำรใช้ชีวิตที่ โรงเรียนใน1ปี 
ตำรำงที่ เขียนบอกถึงกิจกรรมส่วนมำกของโรงเรียนประถม・ โรงเรียนมัธยม   

 โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม   
เทอม  
１  

 

 

 

 

 

 

 

    

เดือน4 
 

 

 

 

 

เดิอน5 
 

 

 

 

เดือน 6 
 

 

เดือน7 
 

 

เดือน8 
 

เดือน 9 
 

 

 

พิธีเปิดภำคกำรศึกษำท่ี 1 
พิธีกำรเข้ำโรงเรียน・ งำนรับนักเรียนใหม่ 
กำรวัดส่วนสูงและชั่ งน ำ้หนัก・กำรตรวจ
สุขภำพ・ กำรซ้อมวิธีหลบภัย 

งำนประชุมผู้ปกครอง・งำนประชุมใหญ่ของ
ＰＴＡ  

ครูไปเยือนท่ีบ้ำน 

นักเรียนชั้นป.6 ไปทัศนะศึกษำก่อนเรียนจบ  

（ โรงเรียนส่วนมำกจะไปในเดือน10 หรื อ
เดือน11）  

 

วันแข่งกีฬำของร.ร（จะจัดขึ ้นในเดือน9หรือ
เดือน10）  

 

เริ่มหยุดในฤดูร ้อน 

กำรคุยระหว่ำงครูกับผู้ 
ปกครอง     

จบสิ ้นกำรหยุดในฤดูร ้อน 

 

ซ้อมกำรหลีภัย 

 

พิธีจบกำรเรียนในเทอมท่ี1 

พิธีเปิดภำคกำรศึกษำท่ี 1 

พิธีกำรเข้ำโรงเรียน・ งำนรับนักเรียนใหม่  
กำรอธิบำยถึงกำรเข้ำสโมสรกีฬำต่ำงๆ  

กำรวัดส่วนสูงและชั่ งน ำ้หนัก  

กำรตรวจสุขภำพ 

งำนประชุมผู้ปกครอง・  

งำนประชุมใหญ่ของＰＴＡ  

ครูไปเยือนท่ีบ้ำน 

แข่งขันกีฬำของสโมสร  
นักเรียนชั้นม.3ไปทัศนะศึกษำก่อนเรียนจบ
โรงเรียนส่วนมำกจะไปในเดือน5หรือเดือน
7）  

งำนแข่งกีฬำของโรงเรียน 

เริ่มหยุดในฤดูร ้อน 

แข่งขันกีฬำของสโมสร  
กำรคุยระหว่ำงครูกับผู้ 
ปกครอง  

กำรไปลองเข้ำเรียน1วันท่ีร.รมัธยมปลำย  

จบสิ ้นกำรหยุดในฤดูร ้อน 

 

ซ้อมกำรหลีภัย 

แข่งขันกีฬำของชมรม 

พิธีจบกำรเรียนในเทอมท่ี1 

 

เทอม 

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน10 
 

 

เดือน11 
 

 

 

 

เดือน12 
 

 

 

เดือน1 
  

เดือน2 
 

เดือน3 

 

อะคิ ยำสุมิ (วันหยุดในฤดูใบไม้ร่วง)    

พิธีเปิดภำคกำรศึกษำท่ี2 

กำรแสดงให้เ ห็นในด้ำน                           
กำรเรียน 

มำดูลูกเรียนท่ีโรงเรียน 

・กำรคุยระหว่ำงครูกับ 

ผู้ปกครอง  

 

กำรส ำรวจเนื้อหำภำยในกำรเรียนของ
อ ำเภออุซึโนมิยะ 

 

 

เริ่มวันหยุดในฤดูหนำว 
จบสิ ้น วันหยุดในฤดูหนำว 
 

 

พิธีรับประกำศนียบัตรจบกำรศึกษำ 
พิธีปิดภำคเรียน   

เริ่มหยุดในฤดูใบไม้ผลิ  

 

 อะคิ ยำสุมิ (วันหยุดในฤดูใบไม้ร่วง)   

พิธีเปิดภำคกำรศึกษำท่ี2 

 

งำนวัฒนธรรม 

งำนประกวดดนตรีของ 
ชมรม 

งำนอธิบำยถึงร.รม.ปลำย 

กำรคุยระหว่ำงครูกับผู้ปกครอง   
 

กำรส ำรวจเนื้อหำภำยในกำรเรียนของ
อ ำเภออุซึโนมิยะ 
 

เริ่มวันหยุดในฤดูหนำว 
จบสิ ้น วันหยุดในฤดูหนำว 
 

 

พิธีมอบรำงวัลแก่นักเรียนมัธยมต้น  

พิธีรับประกำศนียบัตรจบกำรศึกษำ  
พิธีปิดภำคเรียน 

เริ่มหยุดในฤดูใบไม้ผลิ  ※「 กำรคุยระหว่ำงครูกับผู้ปกครอง」นั้นคือกำรพูดคุยระหว่ำงครูที่ โรงเรียน ผู ้ปกครอง และนักเรียน 3คน  
เ ก่ียวกับเรื่องกำรใช้ชี วิตกำรเรียน พูดคุยปรึกษำกัน โดยเฉพำะชั้นม.3 จะคุยเ ก่ียวกับอนำคตกำรเรียนต่อ  
 ผู้ปกครองต้องไปร่วมให้ได้ 

การสอบคัดเลือก

เข้า เ รี ยนในม.ปลาย  
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４  เสื ้อผ้าและของที่จ  าเป็นต้องน าไปใช้ในโรงเรียน  
   เสื ้อผ้าและของที่จ  าเป็นต้องน าไปใช้ในโรงเรียน ประถมและมัธยมนั้น ผู้ปกครองจะต้องซื ้อ วิธีการ  

ซื ้อ ให้ไปหาซื ้อที่ร ้านเอง บางกรณีทางโรงเรียนอาจไปซื ้อแทน และ ขอเก็บเงินค่าของ ก็มี  
  

(1)  เสื ้อผ้า 

○  โรงเรียนประถม ไม่ก าหนดเรื่องเสื ้อผ้าแต่ขอให้เป็นเสื ้อผ้าที่สวมใส่แล้วเคลื่อน  

ไหวได้สะดวก 

    บางโรงเรียน ก็ให้ใส่หมวกท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว้ไปโรงเรียน  

   ○  โรงเรียนมัธยมต้น ต้องใส่ เสื ้อผ้าตามที่โรงเรียนก าหนดไว้ไป  

โรงเรียน  
โรงรียนประถม・มัธยมต้น ต้องเรียนวิชาพละ ต้อง  

เปลี่ยนใส่ชุดพละตามที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ 
 

(2) ของที่จะต้องน าไป 

   ○  โรงเรียนประถม ให้สะพายกระเป๋า รันโดะเซรุ  โรงเรียนมัธยมต้น  

                ต้องถือกระเป๋าไปโรงเรียน ขึ ้นอยู่กับทางโรงเรียนจะก าหนดกระเป๋า  

     

   ○  ภายในโรงเรียน จะให้เปลี่ยนใส่รองเท้าท่ีเ รียกว่า「อุวาบากิ」  

    และให้ใส่รองเท้าพละ 

     นอกจากนี้ บางโรงเรียน ยังให้ใส่รองเท้า อุวาบากิ ส  าหรับที่จะใส่ เข้า(ไทอิกุกัง)  
หอประชุมท่ีเป็นเหมือนโรงยิม  

 

○  ต้องใช้เครื่องเขียน สมุดโน๊ตใช้จดในวิชาเรียน 

โรงเรียนประถมจะใช้ดินสอเพื่อเป็นการฝึกและจ าการเขียน ตัวหนังสือได้ 
อย่าง ถุกต้อง 
  

     นอกจากนี้ ในบางวิชาเรียนยังต้องใช้ไม้บันทัด และดินสอสี  
 

   ○  อุปกรณ์การเรียน ขึ ้นอยู่กับวิชาท่ีจะเรียน  

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนนั้น ส่วนมากทางโรงเรียนจะเป็นฝ่ายซื ้อแทนให้ก่อน หลังจากนั้นก็จะขอเก็บเงินค่า
อุปกรณ์ ท่ีซื ้อให้นักเรียน จากผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองอาจจะมาซื ้อ โดนผ่านทาง นักเรียน ตอนท่ีโรงเรียนเปิดจ าหน่ายก็ได้  ทางโรงเรียนจะแจกใบสั่ งซื ้อ
ของให้นักเรียน น ากลับไปบ้าน แล้วให้เลือกซื ้อของท่ีต้องการ พร้อมใส่เงินค่าของท่ีจะซื ้อ  
・เกมบัง ฮาโมนิก้าเครื่องดนตรี  ( หีบเพลงเป่า และกด)  ・ขลุ่ย（ชั้นประถม จะเรียกว่า โซปุราโน รีโคด้า  
โรงเรียนมัธยม จะเรียกว่า อะรุโท รีโคด้า）  

・ สีน า้และพูกัน  ・ เครื่องมือเย็บจักร  ・ชูจิ  โดงงุ(เครื่องมือการเขียนตัวหนังสือเป็นต้น 
 
 

 

 

         

รีโคด้า     สีน า้แลพู่กัน พู่กันที่ ใช้เขียนตัวคันจิ   แป้นหมึก 
 

   ※  โรงเรียนประถม โรงเรียน มัธยม ติดป้ายชื่อ ที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ที่ เ สื ้อผ้า   
 และให้เขียนชื่อ ติดไว้ที่ของใช้ที่น ามาโรงเรียนทุกชิ ้น 
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５  เ ก่ียวกับค่าใช้จ่ายที่จ  าเป็น  
   โรงเรียนประถม・ โรงเรียนมัธยมของหลวงนี้ไม่ เสียค่าเล่าเรียน แต่ต้องเสียค่า อาหาร กลางวัน  

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน 

 

  (1) จ าเป็นต้องใช้เงินเดือนละประมาณ  7000 เยน  

   【อุปกรณ์การเรียน】  ใน1ปี ประมาณ 20000 เยน 
 

         นักเรียนแต่ละคนต้องซื ้อใข้หนังสือที่ เป็นสมุดรวบรวมค าถาม ในการเรียน  

 

 

   【 เงินที่จะต้องช่วยกันออก】  1เดือน ประมาณ 200 เยน 
           ・ ใช้ซื ้อกระดาษที่ ใช้ในห้องเรียน 
 

   【ค่าอาหารกลางวัน】 โรงเรียนประถมเดือนละประมาณ 4300 เยน โรงเรียนมัธยมประมาณ 7000 
เยน 

         เป็นค่าอาหารกลางวันที่ เด็ก นักเรียน รัปประทานที่ โรงเรียนทุกวัน 
  
   【ค่าสมาชิกของเด็กชั้นประถม・นักเรียนมัธยม】1เดือน 50 เยน 
           ・น ามาใช้เป็นค่ากระดาษและปากกาที่ ใช้เขียนตอนท ากิจกรรม 
 

   【ค่าสมาชิกＰＴＡ】  1เดือน ประมาณ 500 เยน 
          ・ผู้ปกครองเป็นศูนย์กลาง การท ากิจกรรมการตกแต่ง ในแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 

   【 เงินเก็บสะสมก่อนไปท ศนะศึกษา】นักเรียนประถมประมาณเดือนละ3000 เยน นักเรียนมัธยม  
เดือนละประมาณ 7000 เยน 

           ・ชั้นประถม6 กับ ชั้น ม.3เท่านั้นที่จะไป เพราะเป็นทัศนะศึกษาก่อนเรียนจบ จะ
เก็บเงินค่าน าเที่ยวตั้งแต่ปีก่อนที่จะไป 

 
   ※  ชื่อเรียกกับประเภทของค่าใช้จ่าย แต่ละโรงเรียนอาจจะเรียกแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กับ  

โรงเรียน 
     

 (2) วิธีการเก็บเงิน จะตัดจากบัญชีธนาคาร  

    เวลาท่ีทางโรงเรียนจ าเป็นจะเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองจะเขียนเป็นตัวหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อน
และจะตัดเงินจากบัญชี ท่ีผู้ปกครองระบุไว้ เดือนละ1ครั้งหริอครึ่งปี ครั้ง  

  

   ※  การเก็บเงินค่าใช้จ่ายขอให้จ่ายเงินตามวัน ที่ทางโรงเรียนแจ้งไว้ 
 

 (3)  มีระบบ เ งินช่วยเหลือในการศึกษา（ เป็นเงินท่ีจะช่วยค่าเ ส้ือผ้าและอุปกรณ์ในการเรียน）  

 เหตุผลอันเน่ืองมาจากด้านเศรษกิจผู ้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าอาหารกลางวัน และค่า
อุปกรณ์การเรียนของเด็กนักเ รียน ก็จะมีเงินช่วย ส่วนนึง  

 ผู้ที่ต้องการใช้ระบบนี ้ขอให้ยื่นค าร้องไปยังโรงเรียนที่ เด็ก นักเรียน เข้าเรียนอยู่  หลังจากยื่นค าร้องไป
แล้ว1 เดือน ต่อมาก็จะได้รับต าตอบว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่  
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６  เ ก่ียวกับผลการเรียน 
(1) โรงเรียนประถม・โรงเรียนมัธยม อุซึโนมิยะ  จะแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู ้ปกครองทราบ 

ปีละ2ครั้ง 
○  ประถม・มัธยม  ในการเรียนจะมีการสอบของแต่ละวิชาเรียนและ  งานการฝีมือและยังแจ้งเ ร่ืองราว  

เ ร่ืองเรียนโดยทั่วไปให้ผู ้ปกครองทราบด้วย   ไม่ใช่แจ้งแต่เรื่องความสามารถในการเรียน  แต่อย่างเดียว 
แต่ยังแจ้งให้ทราบ ถึงท่าทีที่แสดงออกมาในเวลาเรียนและ ยังบอกถึงเรื่องการส่งงานหรือการบ้านที่ 
ครูให้ ท าอีกด้วย 
○  โรงเรียนประถม・โรงเรียนมัธยม อุ ซึโนมิยะ  ในเทอมที่1และเทอมที่  2 (ใน１ ปี）ในวันสุดท้ายของ

เทอม จะแจก「บัตรรายงานการเรียน」(สมุดพก) มีเนื ้อหาเก่ียวกับการเรียน และการใช้ชีวิตที่ โรงเรียน 
นอกจากนี ้ยังอาจจะขอความร่วมมือกับทางบ้าน เพื่อช่วยกันดูแลการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน 

จะให้เด็กนักเรียนน าไปให้ผู้ปกครอง เป็นการแจ้งผลการเรียนของเด็กนักเรียน  ด้วย 

อน่ึง โรงเรียนมัธยม  จะมีการสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ วิชาภาษาญ่ีปุ่ น สังคม คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จะแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคน ให้ทราบ ว่านักเรียนสอบได้ก่ีคะแนน 
※  หลังจากดูคะแนนสอบแล้ว ขอให้ผู ้ปกครองกล่าวค าชมถ้านักเรียนได้คะแนนดี 

  ในกรณีที่ ได้คะแนนต ่า ก็ขอให้ พุดให้ก าลังใจเด็กนักเรียน  ด้วย 
   

(2) บัตรรายงานการเรียน(สมุดพก) จะรายงาน ถึงการเรียนของแต่ละวิชาเรียนและการใช้ชีวิตท่ีโรงเรียน  
จะเขียนเป็น  ตัวเลข และสัญลักษณ์ วิ ธีการดูให้ดูจากบันทึกข้างล่าง ดังต่อไปนี ้ 

 

＜ ในแต่ละวิชา  ＞   
   【 ในกรณีท่ีแบ่งออกเป็น5ขั้น】           

 

 

 

 

 

 

 

 【 ในกรณีท่ีแบ่งออกเป็น3ขั้น】           

  

 

 

 

 

 

＜การใช้ชี วิตความเป็นอยู่＞  

【 ให้คะแนนเป็น2ประเภท】            

  

 

 

 

 

 

 

５･･･ท าได้ดีพิ เศษ เป็นท่ีน่าพึงพอใจมาก  

４･･･ท าได้เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
３･･･ใจความส าคัญท าได้ 
２･･･จ าเป็นต้องใช้ความพยายาม 

１･･･จ าเป็นต้องใช้ความพยายามเป็นพิ เศษ  

３，Ａ，◎･･･ ท าได้ดีพิ เศษ เป็นท่ีน่าพึงพอใจมาก

②，Ｂ，○････ท าได้เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
１，Ｃ，△･･･  จ าเป็นต้องใช้ความพยายาม 

 

○･････    ส่ิงท่ีท าได้ดี เป็นพิเศษ 

ไม่มี･･･    ไม่มีอะไรเด่นเป็นพิเศษ  

ไม่ได้บอกแค่ผลการ
เรียนแต่อย่างเดียวแต่จะ
เป็นการประเมิณถึงสภาพ
การเอาใจใส่ความอยาก
เรียนรู้และการจัดแบ่งการ
เรียน โดยทั่วไป ของเด็ก
นักเรียน   

ท าตามหัวข้อท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว้
การใช้ชีวิตท่ีโรงเรียนท่ีสังเกตเห็นได้ 
（ตัวอย่างเช่น）การใช้ชีวิตพ้ืนฐานใน
ขนบประเพณีได้มีความมีความเห็นอกเห็น
ใจผู ้อื่น และรับผิดชอบและอยากท างาน） 
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 ７  เ ก่ียวกับสุขศึกษาพนามัยและ・ความปลอดภัยที่ โรงเรียน  
(1) ท่ีโรงเรียนมีห้องพยาบาล  ส าหรับนักเรียนที่บาดเจ็บหรือป่วยการปฐมพยาบาลก็ไม่เสีย  

ค่าใช้จ่าย  ตอนที่มีไข้ขึ ้น หรือได้รับบาดเจ็บ ครูประจ าห้องพยาบ าล จะเป็นผู้ดูแล  
    ที่ห้องพยาบาลมีเตียงนอนให้นอนพักฟ้ืน 

 

  ※  ในกรณีที่ ป่วยหรือ บาดเจ็บหนัก ผู้ปกครองจะต้องพาเด็กนักเรียนไปโรงพยาบาล เพื่อ 
รับการรักษา  ในกรณีที่บาดเจ็บที่ โรงเรียน ขึ ้นอยู่กับสภาพการ ครูอาจจะตัดสินใจเรียกรถพยาบาล 
 ให้มารับไปรักษาที่ โรงพยาบาล ก็ได้ 

 
(2) ท่ีโรงเรียนมีการ「ตรวจสุขภาพ」และ「ชั่งน ้าหนักและวัดส่วนสูง」 เป็นต้นน้ี 

การตรวจสุขภาพ ไม่เ สียค่าใช้จ่าย  
   เดือน 4～ เดือน 6  แพทย์จากโรงพยาบาลจะมา ท่ีโรงเรียน และตรวจ ตา  หู 

จมูก  ฟัน  และแพทย์ อายุรกรรม  เป็นต้นนี ้ จะมาตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 
เฉพาะ นักเรียน ประถม１，４มัธยม.１จะตรวจหัวใจและวัดคล่ืนหัวใจ  

    อายุรแพทย์（อวัยวะภายใน）จะตรวจปัสสาวะ และตรวจ ว ัณโรค ด้วย 

 

※  อายุรแพทย์（แพทย์รักษา อวัยวะภายในตรวจหัวใจ ต้องถอดเส้ือออก 
  ※  ก่อนหน้าวันตรวจสุขภาพต้องทบทวนสอบถามถึงสภาพร่างกายของเด็กนักเรียน ผู ้ปกครองต้องเขียน

ในใบสอบถาม ประวัติการป่วย ของเด็กนักเรียนว่ามีโรคประจ าตัวไหม เคยป่วย เป็นอะไรบ้าง 
เป็นต้น  เขียนแล้วฝากนักเรียนไปให้ครูท่ีโรงเรียน  

  ※  ผลของ「การตรวจสุขภาพ」 เป็นต้นน้ี ถ้ามีความจ าเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลัพ ทางโรงเรียนจะ
ติดต่อผู้ปกครอง และให้ผู ้ปกครองพาเด็กนักเรียนไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาล 

 

 (3)  อาการป่วยบางชนิด ห้ามมาโรงเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติก็มี  
   ในกรณีท่ีเป็นโรคติดต่อท่ีก าหนดไว้ทางด้านกฏหมาย  จะต้องให้แพทย์ที่ ร ักษา ออก 

「 ใบรับรองว่ารักษาหายขาด」  ถ้าไม่มีใบรับรองจะมาโรงเรียนไม่ได้（ ในกรณีน้ีถึงจะหยุดเรียนแต่ 
ก็ไม่นับว่า「 ขาดเรียน」  ）  

 

 

 

  ※  เ ก่ียวกับ ไข้หวัดใหญ่   ผู้ปกครองต้องเขียน สภาพความเป็นมา ของไข้หวัดใหญ่ แล้วส่งให้ทาง
โรงเรียน 

 

(4)  ในกรณีที่บาดเจ็บที่ โรงเรียน และต้องไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาล จะมีเงินช่วยในการรักษาพยาบาล  
   ・ เข้าเป็นสมาชิกประกันภัยท่ีนิติบุคคลบริหารงานอิสระ นิโฮ้ง สปอร์ต ชิงโกว เซ็นเตอร์  

「 ระบบเงินบริจาคภัยพิบัติ」  

・ จ าเป็น จะต้องท าเ ร่ืองสมัครเข้าเป็นสมาชิกก่อน 

・ ไม่บังคับว่า จะเข้าเป็นสมาชิกประกันหรือไม่  ถ้าสมัครใจเข้าเป็นสมาชิก ก็「ต้องเขียนใบสมัคร」
และ「ต้องจ่ายเงินค่าประกัน」แล้วส่งให้ท่ีทางโรงเรียน 

※  สอบถามรายละเอีนดในเน้ือหา เ ก่ียวกับ การเข้า เป็นสมาชิก ได้ท่ีโรงเรียน 
※  ค่าประกัน ปีละ 920 เยน（ต่อปี）ผู ้ปกครองจ่ายแค่คร่ึงเดียว 460 เยน 
（ 460 เยน ท่ี เหลือทางกรมการศึกษาเมือง อุซึโนะมิยะ จะเป็นผู้ออกให้）    

 

 (5) เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 

・ ติดเช้ือไวรัสสายพันธ์ใหม่โตโรน่า ・ ไข้หวัดใหญ่ ・ ไอกรน ・ โรคหัด ・ โรคหัดเยอรมัน 
・อีสุกอีใส ・ โรค คางทูม เป็นต้น 
 

○  ท่ีโรงเ รียน จะ，  
・ ไม่ให้ ว่ิงตรงทางเดินในโรงเ รียนและในห้องเรียน 
・สอนให้ล้างมือหลังจากไปห้องสุขา และให้ล้างมือให้สะอาด ก่อนทานอาหารกลางว ัน 
・ ให้แปรงฟันหลังจากทานอาหารกลางว ัน  

○  หลังจากกลับถึงบ้านแล้ว 
・ ไม่ให้ ว่ิงออกไปท่ีถนนอย่างกระทันหัน   ไม่ให้เข้าไปในสถานท่ีๆมีอันตราย 
・ จะไปเล่นนอกบ้านให้บอกสถานท่ีๆจะไปเล่นและเวลาท่ีจะกลับและต้องกลับภายในเวลา 

ท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว้ให้  
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Ⅳ เก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียนชาวต่างประเทศ เมืองอซุโึนมิยะ  

１ จะสอนภาษาญ่ีปุ่ น และ กฏเกณฑ ์ให้เด็ก และนกัเรียน ก่อน 
 

 

 

 

 

 

  【เซ็นเตอร์  ห้องเรียน】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ฟุตะอาระยา่มะจินจา้  二荒山神社)     (  โอโดรี 大道り)  ( อะชิกิง 足金   )（ชูโอโช 中央小） 

(  เจ อาร ์อซุโึนมยิะ เอกิJR宇都宮駅  )   (  โทบเุอกิ 東部駅 )   ( ชยิากโุช 市役所)    ( อะซะฮิ ช ู旭中)) ( ยะนาเซโชว 梁瀬 小 ) 
(โจอชุิโคเอ็น 城址公園  )     (อซุโึนมิยะ เคียวอิคเุซ็นเตอร์ 宇都宮教育センター ) (  โออิโจ 大銀香 ) 
（ทะคาวา 田川） 

 

 

 

 

①  ส าหรับเด็กนกัเรียนท่ีเพ่ิงเขา้มาญ่ีปุ่ น จะมีหอ้งสอนภาษาญ่ีปุ่ นเร่ิมตน้（ฮะบะตะกิ เคียว ชิซึ）เรียนภาษาญ่ีปุ่ น 

ทุกวนัเป็นเวลา 2 เดือน  

【เก่ียวกบัห้องสอนภาษาญ่ีปุ่ นขั้นแรก】  

・ ตั้งอยูท่ี่ ศนูยก์ารศึกษา (เคียวอิคุเซ็นเตอร์) 
・ เวลาเรียน ตั้งแต่ ９：００～１２：００     3 ชั่วโมง 
・ จะสอน ถึงการพูดสนทนา การ ทกัทาย การท าความเครพครู และให้หดัเขียน อ่านในภาษาญ่ีปุ่ น 

 โดยอ่านตวั ฮิรากะนะ ก่อน 
  ※ ผูป้กครองตอ้งไปรับ ส่ง เด็ก  
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※ วนัธรรมดา กบัวนัหยดุ ในช่วงโรงเรียนปิดเทอมในฤดรูอ้นเดก็ นกัเรียน มาเรียนภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 
ไดท่ี้สมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติ ของอ าเภออุซึโนมิยะ ขอให้ผูป้กครองโทรฯ ถามรายละเอียด 
（องคก์รสมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติ    ０２８－６１６－１８７０） 

  

２ จะแปลเอกสารและจดั ล่ามให้ไปช่วยในการแปลภาษาให ้
 

 

 

 

 

 

 

 ※ ปรึกษาการใชชี้วิตทัว่ไปไดด้ว้ยภาษาของตวัเอง ตามที่ระบขุา้งล่างนี ้
ปรึกษาเป็นภาษาตวัเองได ้（ภาษาโปรตเุกส   ภาษา สเปน    ภาษา จีน   ภาษา  ไทย   ภาษา เวยีดนาม） 

มุมท่ีปรึกษา ท่ีชั้น2 ของท่ีท าการอ าเภอ  ℡ ０２８－６３２－２８３４（วนัพฤหสั เท่านั้น） 

โคคุไซ โคริว พลาซ่า  อ าเภอ อุซึโนมิยะ（โคคุไซ โคริว อ าเภอ อุซึโนมิยะ） ℡ ０２８－６１６－１５６４ 

 
② ส าหรับนกัเรียนชั้นป.1ป.2 จะมีครูท่ีพูดภาษาเดียวกบันกัเรียน มาช่วยสอนภาษาญ่ีปุ่ น 

 อาทิตยล์ะ 2 ถงึ 3 ครัง้  ครูจะสอนภาษาญ่ีปุ่ นและ สอนกฏระเบียบของโรงเรียนให ้

  
③ เด็กนกัเรียนท่ีพอจะพดูภาษาญ่ีปุ่ นไดบ้า้งแลว้ ก็จะจดัส่งครูไปสอนภาษาท่ีโรงเรียน 

 อาทิตยล์ะ1คร้ัง เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจในค าอธิบายในการสอนของครูกบัแปลและ 
อธิบายค าพดูที่ครูอธิบาย และ ความหมายที่เขียนในหนงัสือเรยีน ครูจะไปสอน 
ภาษา ญ่ีปุ่ นจนกวา่นกัเรียนเขา้ใจในภาษาญ่ีปุ่ น  
 

※ ค่าใชจ้่ายในการเขา้เรียนท่ีหอ้งสอนภาษาญ่ีปุ่ น เบ้ืองตน้ กบัการหาครูมาสอนภาษาพิเศษ  
    ทางอ าเภอ อซุโึนะมิยะ จะเป็นฝ่ายออกคา่ใชจ้า่ยเอง ผูป้กครองไม่ตอ้งจ่าย 
 กกัโก เคียวอิคุกะ ชิโดะ  กลุ๊ป 

เบอรโ์ทรฯที่สอบถาม ０２８－６３２－２７９７  

※ ถา้มีความประสงค ์อยากให้ครูมาสอนภาษา ใหป้รึกษากบัครูท่ีโรงเรียน 

 

・ การพูดคุยระหว่างครูและนกัเรียน ผูป้กครอง (3 คน) น้ี จะจดัหาล่ามไปช่วยแปลภาษาให ้
  【ล่ามแปลภาษา】 ภาษาโปรตุเกส   สเปน    จีน    ไทย เป็นตน้ 
 

・ จะแปลขอ้ความ เร่ือง การติดต่อ ของโรงเรียน 
 

・ อธิบาย ถึงระบบ การเขา้เรียนในชั้นมธัยมปลายของโรงเรียนญ่ีปุ่ น 
 

※ จะหาล่ามส่งไปช่วยแปลภาษาให้ ขอให้บอกความประสงคก์บัครูท่ีโรงเรียน 
ถา้ไม่ถนดัในการโทรฯมาบอก ขอให ้ดใูนหนา้ที่ 20  การเขียนในแผ่นการด์ติดต่อกบัทางโรงเรียน   
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Ⅴ  เกี่ยวกับการปรึกษา ในตอนที่แย่  ไม่ รู ้จะท าอย่างไร  
  
１  ในเวลาที่อยากจะปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการเรียน ที่ โรงเรียน 

(1) ถ้า อยากจะให้สอนภาษาญ่ีปุ่ นแก่เด็ก 

   【ต่อจากนี ้ มีก าหนดการจะให้เด็กเข้าโรงเรียน】  

ให้ติดต่อสมัคร ด าเนินเรื่องเข้าโรงเรียน ได้ที่ท  าการอ าเภอ ชั้น 13 แผนก ดูแลการศึกษา  
 

   【 เด็กนักเรียนที่ ไปโรงเรียน】  

ขอให้บอกความประสงค์ให้ครูที่ โรงเรียน  หาครูมาสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
 

   【ผู้ร ับผิดชอบ】 กักโกว เคียวอิกุ กะ ชิโดะกลุ๊ป  โทรฯ ℡０２８－６３２－２７９７  

       E-Mail u4602＠city．utsunomiya． tochigi． jp 

 

 

 (2) ขอล่ามช่วยแปล ตอนที่พูดคุยกับครูที่ โรงเรียน 

ขอให้เปิดคู่ มือในหน้าท่ีＰ２０ ให้ครูท่ีโรงเรียนดู「การ์ดท่ีใช้ติดต่อกับทางโรงเรียน」  

 

จะให้ครูท่ีมาสอนภาษาญ่ีปุ่ น เป็นล่ามช่วยแปลภาษาให้ 
หรือ ไม่ได้ไปสอนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีโรงเรียนแต่กรมการศึกษาก็จะจัดหาล่ามไปช่วยแปลภาษาให้  

 

   【ผู้ร ับผิดชอบ】กักโกว เคียวอิคุ กะ ชิ โดะ กลุ๊ป  ℡０２８－６３２－２７９７  

       E-Mail u4602＠city．utsunomiya． tochigi． jp 

 

 

 (3)อยากจะท าเรื่องเข้าเรียนที่  โรงเรียนประถม・มัธยม หรือ อยากจะท าเรื่องย้ายโรงเรียน 

   【ด าเนินการเข้าโรงเรียน】  

ด าเนินเรื่องเข้าโรงเรียน ได้ที่ท  าการอ าเภอ ชั้น 13 แผนกกลุ๊ป ดูแลการศึกษา  
              ให้เตรียม  ไจริวการ์ด ของผู้ปกครองและของเด็กนักเรียน และ น าตราชื่อ(อิงกัง) เป็นต้นนี ้ มาด้วย  
   【ท าเรื่องย้ายโรงเรียน】  

ถ้ามีก าหนดการ ย้ายโรงเรียนแล้ว ให้รีบบอกครูที่ โรงเรียน ให้เร็วที่สุด  
 
   【ผู้ร ับผิดชอบ】แผนกกลุ๊ป ดูแลการศึกษา  ℡０２８－６３２－２７２４  

       

 

 

２  ปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการใช้ชีวิตโดยทั่ วไป  
  ขอให้สอบถามถึงการปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการใช้ชีวิตโดยทั่ วไปตามที่บันทึกข้างล่างนี ้ ซึ่งจะปรึกษาได้

หลายภาษา เช่น（ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน   ภาษาโปรตุเกส  ภาษาสเปน  ภาษาไทย   ภาษาเวียดนาม）  
 

    ที่ท าการอ าเภอชั้น2 มุมที่ปรึกษาชาวเมือง ℡０２８－６３２－２８３４  

    ก๊อกกุไซโคริว พลาซ่า เมืองอุซึโนะมิยะ    ℡０２８－６１６－１５６４  

 

 

 

３  อยากเรียนภาษาญ่ีปุ่ น 
  เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ที่อยากจะเรียนภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นวันธรรมดา และ วันหยุด วันหยุดใน

ฤดูร ้อน  ให้สอบถามได้ที่  สมาคมแลกเปล่ียนนานาชาติ อ าเภออุซึโนมิยะ เป็นต้น ให้สอบถามที่หมู่คณะ   
นานาชาติ ℡  ０２８－６１６－１８７０  



 - 19 - 

Ⅵ  ผู้ปกครองทุกท่าน  
  
   การเลี ้ยงเด็กให้มีสุขภาพดี โรงเรียนและครอบครัว  ตลอดจนคนในท้องถิ่น จะต้องให้ความร่วมมือต่อกัน  

 

１  ขอ ความร่วมมือ ให้ทางโรงเรียนด้วย  
 (1) ขอให้เข้าใจและรู ้จักโรงเรียนให้มาก  

   มาโรงเรียน เพื่อมาร่วมดูการเรียนของลูกที่ โรงเรียน มาดูสภาพการเรียนของลูก  
 

   กรุณาดูเอกสารที่ เด็กนักเรียนน ากลับมาบ้าน เพราะจะมีข้อความที่จะแจ้งให้ทราบกับเรื่องที่อยากจะ  
ขอความร่วมมือจากทางบ้าน โดยเฉพาะ ข้อความที่มีค  าแปล เป็นเรื่องที่ส  าคัญมาก ขอ ให้อ่านด้วย  

 

 (2) ขอให้บอกเด็กนักเรียนให้รักษากฏระเบียบของโรงเรียน 

   โรงเรียนมีกฏระเบียบหลายอย่าง  เด็กส่วนมากจะอยู่ รวมกัน ใชัชีวิตร่วมกัน สมาธิในการเรียน 

เป็นเรื่องที่ส  าคัญมาก ที่บ้านก็ควรจะมีระเบียบและขอให้ทางบ้านสอนให้เด็กนักเรียน  
ท าตามระเบียบ ของบ้านด้วย  

 

  【กฏระเบียบข้อบังคับ】  

・  ไม่น า ขนม และ น า้หวาน ซึ่งไม่จ าเป็นต่อการเรียน มาที่ โรงเรียน  
・  ห้ามใส่เครื่องประดับและ ไม่ให้ทาเครื่องส าอางค์ มาโรงเรียน  

   ・  โรงเรียนมัธยม ต้องใส่เสื ้อผ้าที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ เป็นต้น 
 

 

 

２  ให้ก าลังใจแก่ลูกของท่านด้วย 
 (1) เด็กได้พยายามเต็มที่แล้ว  

   เด็กได้ใช้ความพยายามในด้านภาษาญ่ีปุ่ น  ในแต่ละวันเด็กนักเรียนได้ใช้ความ
พยายามในการเรียนที่สอนด้วยภาษาญ่ีปุ่ น ยิ่งกว่านั้น ยังต้องใช้ความพยายามใน
การใช้ชีวิตอยุ่รวมกับเพื่อนให้ได้อีก 

ผู้ที่จะช่วยสนับสนุนในความพยายามของเด็กก็คือผู้ปกครองเท่าที่ท  าได้ขอให้
ผู้ปกครองฟังที่ เด็กพูด(เล่าเรื่องต่างๆให้ฟัง) ฟังแล้วขอให้พูดชมลูกว่าได้ท าดี ใช้ความพยายามท าได้ดี  ให้
ชมลูกให้มากๆ 

 

 (2) พยายามให้ลูกไปโรงเรียนให้ได้ทุกวัน      ยกเว้น วันท่ีป่วย  พยายามอย่าให้ลูกหยุดเรียน ถ้าหยุดเรียนไปหลายวันจะท ำให้ลืมภำษำญ่ีปุ่ นท่ีได้เรียน
มำ  และอาจจะท าให้เข้ากันกับเพื่อนไม่ ได้อีกต่อไป 

 

３  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง และ บุคคนในท้องถิ่น    องค์กรท่ีผู ้ปกครองกับครูท่ีโรงเรียนจัดขึ้ นมำ「ＰＴＡ」และผู ้ท่ีพักอยู่ใกล้ๆท่ีก่อตั้ งขึ้ น「สภำท้องถ่ิน」
ท่ี เป็นฝ่ำยท ำกิจกรรมในด้ำนงำนประจ ำปีของท้องถ่ินและกิจกรรมท ำควำมสะอำดของท้องถ่ินถ้ำผู ้ปกครองได้
เข้ำไปร่วมในงำนประชุมเหล่ำน้ี ก็จะได้รู้จักกับผู ้ปกครองคนอ่ืนมำกขึ้ นและยังได้สนิทผูกพันกัน 

  ได้พูดคุยและช่วยเหลือกัน  ผู้ปกครองเองก็จะได้เรียนรู ้ในภาษาญ่ีปุ่ นด้วย  



 - 20 - 

Ⅶ  การ์ดที่ ใช้ติดต่อกับโรงเรียน   
【ภาษาไทย】 การ์ดที่ ใช้ติดต่อกับโรงเรียน   ชั้นเรียน 年 ห้อง 組  名 ชื่อ         
□ วันนี ้ขอลาหยุด                              □ วันนี ้จะไปสาย  
□ ขอกลับก่อนเวลา            □ วิชาพละ ขอดูอย่างเดียว     เหตุผล 

    ○ เป็นหวัด     ○ มีไข้ 
    ○ ปวดศรีษะ     ○ ปวดท้อง 

   ○ คลื่นไส้อยากอาเจียน 
○ ได้รับบาดเจ็บ            [สถานท่ีๆได้รับบาดเจ็บ：       ] 

○ ทางบ้านมีธุระ         [เหตุผล：          ] 

    ○ นอกจากนี้     [เหตุผล：          ]  
□    มีเรื่องอยากจะปรึกษากับครู  
□    ขอล่ามแปลภาษาด้วย 

เนื ้อหาให้เรื่องที่อยากจะปรึกษา 
     ○ เรื่องการเรียนและการใช้ชี วิตของเด็ก       ○ เ ก่ียวกับการความสัมพันธ์กับเพื่อน  

     ○  เ ก่ียวกับภาษาญ่ีปุ่ นของ เด็ก      ○ เ ก่ียวกับเส้นทางในอนาคตการเข้าเรียน มปลาย 
○  เ ก่ียวกับของท่ีพกติดตัว         ○ เ ก่ียวกับเรื่องเงิน ท่ีทางร.รส่งใบมาเก็บ 
○ เ ก่ียวกับเรื่องการย้ายโรงเรียน          ○     นอกจากนี้   [        ]    
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