
NEWDOOR क्यारियि  (सिन्गाकु) अर्ाात् उच्च सिक्षाको लासग असिम तयािी कायाक्रम 

―उच्च सिक्षा िंस्र्ामा पिीक्षाको लासग िमर्ान लाभहरूको िार् क्यारियि कायाक्रम― 

रूपिेखा 

 

glolab ले जानकारी सङ्कलन गने क्षमता र Money literacy/ पैसा साक्षरता बढाउन र स्वायत्त आत्म- 

सक्षम गनन सककने गरी, एक वर्नको क्याररयर  कायनक्रम प्रदान गदनछ। यसको साथै, हामीले उच्च किक्षा 

संस्थामा परीक्षा कदने बेलामा लागे्न आवश्यक खर्नहरू प्रदान गने,  एक पररयोजना स्थापना गरेका छ ।ं 

यसको लाकग लकक्षत वगन, उच्च किक्षा संस्थाहरूमा परीक्षा कदनको लाकग आकथनक रूपमा ककिन अवस्थामा 

रहेको  किपेने्डन्ट (खाजोकु ताईजाइ)किसामा रहेका कवद्याथीहरू र आकिकाररक बसोबास योग्यता 

(कोउयोउ जाइयुन कसखाकु) िएका तर हाई सू्कल दोस्रो वर्नका 5 जना कवद्याथीहरू  (अकप्रल, 2022 साल 

अनुसार) हुन्। यस कककसमको बसोबास योग्यता (जाइयुन कसखाकु)  िएका कवद्याथीहरूसँग उच्च किक्षा 

संस्थाबाट पाउन सककने छात्रवृकत्तको लाकग सीकमत अवसरहरू मात्र छन्। वास्तकवकता यो हो कक, यसलाई 

पार गनुनपने समस्याका पखानलहरू िेरै छन् । glolab ले कवदेिी रुट िएका हाई सू्कलका कवद्याथीहरूको 

लाकग अगािी आइपने  कवकिन्न समस्याहरूको सामना गनन सके्न गरी, कवकिन्न अवरोिका  पखानलहरू पार 

गराउने, र उनीहरूको आत्मा कनिनर जीवनको लाकग मागन कनदेिन गने जस्ता समथनन गररन्छ। 

 

यो कायनक्रम आफ्नो िकवष्यको आत्म कनिनरताको लाकग उच्च किक्षा संस्थाहरूमा जाने र परीक्षा कदने 

लक्ष्य राखेका उत्साकहत कवदेिी रुट िएका हाई सू्कलका  कवद्याथीहरूलाई समथनन गने पररयोजना हो। 

【लसक्षत 】 

・ किपेने्डन्ट  (खाजोकु ताईजाइ) वा आकिकाररक बसोबास योग्यता (कोउयोउ जाइयुन कसखाकु) किसा 

स्स्थकतको कारणले गदान, छात्रवृकत्त वा समथनन प्राप्त गनन ककिनाइ िएका कवद्याथीहरू 

・ जो एक वर्नको क्याररयर कायनक्रममा सबैकदन उपस्स्थत हुन सके्न कवद्याथीहरू 

・2022साल  अकप्रल 1 ताररख अनुसार, उच्च किक्षा संस्थाहरूमा परीक्षा कदन योजना बनाइरहेका हाई 

सू्कल दोस्रो वर्नका कवद्याथीहरू अथवा सो बराबरको कवद्याथीहरू 

・तपाईको घरपररवारको आय (बुवाआमा आकद  र अन्य हेरर्ाहकतानहरू) को कुल आय वा कुल आय 

कनकित मानक रकमिन्दा कम वा सो बराबर हुनुपछन । 

 

यकद तपाईसँग तलब आय र पेन्सन आय िएको खण्डमा,  तलको ताकलका ❶ मा आिाररत कुल आय 

कनकित मानक रकम िन्दा कम वा सो बराबर हुनुपछन । यकद तपाईसँग व्यवसाय आय वा कवकवि आय 

िएको खण्डमा, तलको ताकलका ❷ मा आिाररत कुल आय रकम कनकित मानक रकमिन्दा कम  वा 

सो बराबर छ िने तपाई योग्य हुनुहुनेछ। आयको आिारको रूपमा, पकछल्लो कविेर् नगरपाकलका कर・

कसकट करको कर िुक्तानी प्रमाणपत्रको जाँर् गररन्छ।  यकद तपाईसँग आकिकाररक बसोबास योग्यता 

(कोउयोउ जाइयुन कसखाकु) छ र कर कतनन बाध्य छैन िने, कृपया तपाईको रोजगारदाताबाट आयको 

प्रमाण पेि गनुनहोस्। थप रूपमा, नयाँ कोरोनािाइरस संक्रामक रोगहरू इत्याकदको फैलावटका कारण 2

021सालमा तीव्र रूपमा आय घटेका पररवारहरूको लाकग, तपाईको तलबको प्रमाणपत्र (salary certi



ficate), वाकर्नक आय प्रमाणपत्र ( गेनसेनच्योउसु्य-ह्यो )आकदको वाकर्नक आय पुकि हुने कागजातहरू 

पेि गनुनहोस्। 

ताकलका ❶ कुल आय / तलब आय र पेन्सन आय (वाकर्नक) 

 

घरपररवार

को संख्या 

1जना 2जना 3जना 4जना 5जना 6जना 

सामान्य 1,797,000येन 2,717,000येन 3,343,000येन 3,864,000येन 4,415,000येन 4,983,000येन 

 

एकल 

अकििावक 

1,797,000येन 3,018,000येन 3,788,000येन 4,415,000येन 4,832,000येन 5,412,000येन 

 

ताकलका ❷ कुल आय / व्यापार आय, आकद (वाकर्नक) 

घरपररवार

को संख्या 

1जना 2जना 3जना 4जना 5जना 6जना 

सामान्य 1,078,000येन 1,722,000येन 2,160,000येन 2,551,000येन 2,992,000येन 3,446,000येन 

एकल 

अकििावक 

1,078,000येन 1,933,000येन 2,850,000येन 2,992,000येन 3,325,000येन 3,789,000येन 

 

【िामिी】 

（１）एक वर्नको क्याररयर कायनक्रम प्रदान गररन्छ। 

कमकत पक्का हुने कबकत्तकै तपाईलाई अलगै कागजमा सूकर्त गररनेछ, तर मूल रूपमा हामी 

मकहनाको दोस्रो आइतवार योजना गदैछ ।ं 

 

समसत िामिी 

2022/4 तपाईको आकांक्षा आदानप्रदान ग 

 

नुनहोस्, हालको अवस्था जाने्न, कोउकोउ दोस्रो वर्न कसरी कबताउने िनी सोचे्न 

वकन सप @ अनलाइन 

2022/5 Money literacy / पैसा साक्षरता िने्न कसके्न वकन सप @ अनलाइन 

2022/6 जानकारीहरू कसरी सङ्कलन गने िनी कसके्न वकन सप @ अनलाइन 

2022/7 कमराई च्यालेन्ज कायनक्रम पूवन अध्ययन/pre-learning  बैिक @अनलाइन 

2022/8 कमराई च्यालेन्ज कायनक्रम@होक्काइिो 



2022/9 Role model①（कवश्वकवद्यालयमा प्रवेि गरेका सेनपाईहरू/Seniors）सँग 

आदानप्रदान @ अनलाइन 

2022/10 कमराई च्यालेन्ज कायनक्रम पोस्ट-अध्ययन/post-learning  बैिक @अनलाइन 

2022/11 Role model②（सेन्मोन गाक्कोउ/Vocational School प्रवेि गरेका सेनपाईहरू

/Seniors）सँग आदानप्रदान @ अनलाइन 

2022/12 आदानप्रदान बैिक＠टोककयो िहर कित्र 

2023/1 Role model③（उद्यमी सेनपाईहरू/Seniors Entrepreneur）सँग आदानप्रदान 

@ अनलाइन 

2023/2 क्याररयर गाइिान्स＠अनलाइन 

2023/3 कमराई च्यालेन्ज कायनक्रम पोस्ट-अध्ययन/ post-learningबैिक ②＠अनलाइन  

कोउकोउ तेस्रो वर्नको आकांक्षा सकहत, प्रवेि परीक्षा सम्मको ताकलका बनाउने 

वकन सप  @ अनलाइन 

2022/5～ 

2023/3 
िोस जापानी िार्ा प्रवीणता र आिारिूत िैकक्षक सीपहरू स्थापना गनन वर्निरर 

उपलब्ध गराइने अध्ययन समथनन। 

2023/4～ उपयुक्त रूपमा क्याररयर परामिन, छात्रवृकत्तको खोज  र आवेदन कदनेहरूलाई 

समथनन 

（साविानी ）１ 「कमराई च्यालेन्ज कायनक्रम」िन्नाले होक्काइिोमा एक प्रकिक्षण किकवर कायनक्रम छ। गमीमा होक्काइिोमा आयोकजत 

प्रकिक्षण किकवरको अकतररक्त, एउटा पूवन-अध्ययन/pre-learning  र दुईवटा  पोस्ट-अध्ययन/post-learning कायनक्रम हुनेछ। 

（２）एक वर्नको क्याररयर कायनक्रममा िाग कलनेहरूको  लाकग, हामी कनम्न दुईवटा उदे्दश्यहरूको  

लाकग  कोर् प्रदान गनेछ ।ं（अकिकतम कसमा 10मान येन हो।） 

①उच्च किक्षा संस्थाको परीक्षा िुल्क 

②परीक्षा सम्बन्धी यातायात र आवास खर्न 

③ तपाईंले प्रवेि गनन र्ाहनु िएको कवश्वकवद्यालयको लाकग प्रवेि िुल्कको एक िाग    

（３）उच्च किक्षा संस्थामा परीक्षा कदनको लाकग आवश्यक कनबन्ध लेखन/Essay writing क्षमता 

र  आिारिूत िैकक्षक क्षमताको सुिार गनन अनलाइनबाट कसकाइनेछ। यो समथनन हामी हप्तामा 

एक पटक  कनिः िुल्क प्रदान गनेछ ।ं 

 

【भनाा हुने नम्बि】 

・कररब ५ जना 

 

【चयन सिसि】 

・यस् संस्थाको कनदेिक र इन्चाजन संयोजक, सरोकारवालाहरूद्वारा म स्खक अन्तवानतान 



 

【आिेदन सदने स्र्ान】 

・कृपया Googleफारम प्रयोग गरी आवेदन कदनुहोस्। 

आवेदन कदनुिएका व्यस्क्तहरूको लाकग कागजातहरू कहाँ र कसरी पेि गने िनेर हामी 

तपाईंहरूलाई व्यस्क्तगत रूपमा इ-मेलद्वारा सूकर्त गनेछ ।ं 

 

【आिेदन िमय िीमा】 

・मंगलबार, मार्न १५, २०२२ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ohw8XCK5mnmoOoiBnqAGF2kCMSPlQU4PIBkqO4RFncM/viewform?edit_requested=true

