तपाई आफ्नो कम््युटि, स्माटन फोन िा आईफोनमा कक्षा शलन स्नुहुन्छ

Online
Course

विशिष्ट कौिल संख्या १
"िे स्टुिे न्ट व्यिसाय" प्रिीणता
पिीक्षा तयािी स्कूल

तपाईं िेबबाट पाठ्यक्रम शलन स्नुहुन्छ।
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यदि तपाइँ हाम्रो स्कुल बाट परिक्षा तयािी कक्षा को
आबेिन दिन चाहानह
ु ु न्छ भने हामी तपाइँलाई
विशिष्ट सीप नं १ िे स्टूिे ण्ट व्यिसायको लागि
पिीक्षा पास िननबाट िोजिाि पाउन ि जापानमा
बस्नको लागि मािनननिे िनको जजम्मेिािी शलनेछौं।

हाम्रा वििेषताहरु
・तपाई एक िषनको लागि सबै कक्षा शलन स्नुहुन्छ।
・पिीक्षा योग्यता: जापानी पिीक्षा एन फोि (N4) िा सो
भन्िा बढी उत्तीणन
・कक्षा संचालन ििान बबस्तािै ि शिष्ट जापानी N4 लेबल
अनुसाि ििाइनेछ ।
・बबिे िीहरुले आिाम संि काम िनन स्ने िे स्टूिे ण्टहरूमा
िोजिाि स्थानहरू िे फिल ििाउनेछौं ।
・सबैजना जापानमा काम िनन स्िछन ्। (प्रिेि पिीक्षा शलनह
ु ोस ्
ि पास िनह
ुन ोस ्।)
・तपाईले YouTube मा पनन पढे को कुिाहरु फेिी हे नन ि
अध्ययन िनन स्नह
ु ु न्छ।
・अध्ययन कोषन एक मदहनाको लागि हुनेछ, ति तपाईं परिक्षा
उत्तीणन नहुन्जेल सम्म
・ एक बषनको अिगिमा जनतपटक पनन कक्षा शलन स्नु हुनेछ।
・ िोजिाि प्रा्त िे कर्न १००% छ । ती सबैलाई विशिष्ट कौिल
संख्या १ को साथ
・ िे स्टूिे ण्ट व्यिसायमा िोजिाि प्रा्त िनन सफल भएका हुन ।
・ खाद्य सेिा उद्योिमा िोजिािीका लागि यो जापानको सब भन्िा सबल स्कूल हो।

हाम्रो कम्पनी द्िािा विकशसत अभ्यास एज्लकेसन A (िर्नबुक १
प्रश्न १ उत्ति
एज्लकेसन) （単語帳1問1答アプリ） को
साथ, नतन ओटा अभ्यास पुजस्तकामा तपाईंलाइ िाह्रो लाग्ने
जापानी िब्िहरू खेल को माध्यमबाट शस्न स्नुहुनेछ।
(जापानी ➡️ जापानी)
हाम्रो कम्पनी द्िािा विकशसत अभ्यास एज्लकेसन B (४ बबकल्प
प्रश्न अभ्यास एज्लकेसन) （問題演習4択アプリ） को साथ,
नतन ओटा अभ्यास पजु स्तकाबाट िाह्रो लाग्ने समस्याहरु खेल को
माध्यमबाट शसकाइनेछ ।
यदि N4 स्ति िा सो भन्िा मागथका व्यज्तहरूले सामान्य रूपमा
अध्ययन िछन न ् भने, सबैजना उत्तीणन हुन स्छन ्।
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जापान फूर् एनाशलस्ट
एसोशसएसनको "विशिष्ट कौिल नं
१, िे स्टूिे ण्ट ब्याबसाय, पिीक्षा
तयािी स्कूल"

・हामी िास्तविक पाठ्यक्रमहरू ि स्माटन फोन
प्रयोिहरूको अध्ययन ििे ि १००% उत्तीणन िने लक्ष्य
िाखेका छौं ।
यो जापानमा काम िने सब भन्िा नछटो तिीका हो ।
・यदि तपाईं असफल हुनुभयो भने पनन, तपाईं एक
िषन शभत्र जनत पटक पनन कक्षा शलन स्नुहुनेछ।
・तपाईले पैसा पठाइसकेपनछ एक बषनको अिगिमा
तपाईले चाहे जनत कक्षा शलन स्नुहुनेछ।
・तपाइले चाहे को खण्र्मा तपाइले पढे को कुिा
YouTube मा त्यदह कुिा हे नन ि पढ्न स्नह
ु ु नेछ।
・२ घण्टाको एउटा ले्चि हुनेछ । तपाईले एक
मदहनामा २१ दिन (४२ घण्टा) ले्चि सामग्रीहरू
पढ्न स्नुहुनेछ ।

・यो जापानमा सब भन्िा िाम्रो विशिष्ट कौिल संख्या
१ िे स्टुिे न्ट व्यिसाय स्कूल हो। २१ दिन, ४२ घण्टामा
हामी १००० भन्िा बढी सामग्रीहरू, फोटो ि गचत्रहरूको
ठूलो संख्याको प्रयोि ििे ि िे स्टुिे न्ट व्यिसायलाई
गचन्न स्ने िरि विद्याथीहरूलाई सजजलैसँि बुझ्ने
िरि कक्षा संचालन ििन छौं ।
・हाम्रो आफ्नै ओरिजजनल िब्ि पस्
ु तकहरू (सेनेटिी
व्यिस्थापन, खाना ि पेय、पिाथन बनाउने, ग्राहक सेिा
सम्बजन्ि) को साथ, तपाईंलाइ िाह्रो लाग्ने
जापानीलाई सही तरिकाले बझ्
ु न ि सम्झन स्नह
ु ु नेछ
। (कदठन जापानी ➡️ सािािण जापानीमा रूपान्तिण
ििे ि शसकाउनेछौं ।)
・हाम्रो आफ्नै ओरिजजनल िब्ि पुस्तकहरू (सेनेटिी
व्यिस्थापन, खाना ि पेय 、पिाथन बनाउने, सम्पण
ू न ग्राहक
सेिा सम्बजन्ि) को अभ्यास मा हुने समस्याहरुलाई
समािान ििै सजम्झने तरिकाले शसकाइनेछ।

१००%

िोजिाि

िे कर्न

िोजिाि िे फिल ग्यािे न्टी
（हाम्रो

स्कुल बाट अध्ययन ििे काहरु १०० % काम पाउन सफल भएका छन।）

यस पिीक्षा तयािी स्कूलबाट स्नातक ििे का ि ननदिन ष्ट कौिल संख्या १ िे स्टूिे ण्ट ब्याबसाय पिीक्षा (जापानी
पिीक्षा योग्यता पिीक्षा उत्तीणन) उत्तीणन ििे काहरूका लागि हामी िोजिािीको ग्यािे न्टी दिन्छौं।

・यहाबाट उत्तीणन हुनेहरुको िोजिाि िे कर्न १००% छ। ती सबैलाई विशिष्ट कौिल संख्या १ को
साथ िे ष्टुिे न्ट व्यिसायमा िोजिाि प्रा्त भएको छ । २०१९ डर्सेम्बिमा िुरू भएिे खख ८१
जनालाई िोजिाि दिइएको छ। िोजिािका लागि सबै आिेिकहरूले काम िरििहे का छन ्।

・यहाबाट उत्तीणन हुनेहरुको िोजिाि िे कर्न १००% छ। ती सबैलाई विशिष्ट कौिल संख्या १ को साथ िे ष्टुिे न्ट व्यिसायमा
िोजिाि प्रा्त भएको छ । २०१९ डर्सेम्बिमा िुरू भएिे खख ८१ जनालाई िोजिाि दिइएको छ। िोजिािका लागि सबै
आिेिकहरूले काम िरििहे का छन ्।

िोजिाि पिीक्षाको लागि तयािी

(१) २ घण्टाको ले्चिको पदहलो १ minutes शमनेट एक शमनी कोसन हुनेछ जस्तै "पुनःसुरु कसिी लेख्ने" ि "एक अन्तिानतान
पिीक्षा कसिी शलने"। हामी व्यािहारिक ि उपयोिी पाठ्यक्रमहरूमा िोजिािका उपायहरू शलनेछौं।
(२)यदि तपाईंले आफ्नो िे ज्युमेलाई िाम्रोसंि लेख्नुभएन भने तपाइँ असफल
हुनुहुनेछ। हामी तपाइँलाई WEB बैठकहरू ि ईमेल ए्सचेन्जहरू माफनत िोजिाि पिीक्षा पास िनन के लेख्ने भनेि शसकाउँ छौं
साथै तपाईंलाई िे ज्यम
ु े कसिी लेख्ने भनेि पनन शसकाउनेछौं।
()) WEB बैठकका सबै सहभािीहरूलाई अनुहािको हािभाि, कपालका स्टाइलहरू, बोल्ने िैलीहरू, ि बोल्ने िैलीहरू जस्ता
WEB पिीक्षा पास िनन आिश्यक पने कुिामा साििानीपूिक
न ननिे िन दिइनेछ।
(３)हामी तपाइँलाई WEB अन्तिानतान पिीक्षा (अन्तिानतान पिीक्षण) पास िने
तरिकाहरु शसकाउनेछौं।
पिीक्षाको तयािीको लागि हाम्रो िेिै बषनको अनुभिको आिािमा, हामी प्रत्येकलाई WEB मा साििानीपूिक
न ननिे िन पनन
प्रिान ििन छौं।

तपाईंलाई एक प्रशसद्ध जापानी योग्यता प्रिान िरिनेछ।
・(१)यदि तपाइँ पाठ्यक्रमको अन्त्यमा मक पिीक्षामा ननजश्चत स्कोि प्रा्त िनभ
ुन यो
भने, तपाइँलाई "फूर् एनाशलस्ट लेभल ४ अन्तिानजष्िय योग्यता" प्रिान िरिनेछ।
तपाईं एक वििे िी सिस्य को रूप मा सेशमनािहरु ि अध्ययन सत्रहरु मा भाि शलन
स्नुहुन्छ। खाद्य विश्लेषक योग्यता एक उत्कृष्ट योग्यता हो जुन जापानमा खाद्य
सम्बन्िी योग्यताहरू मध्ये पदहलो स्थानमा छ "जन
ु योग्यता िोजिािी खोज्न िा
िोजिािी परिितनन िननको लागि उपयोिी हुनेछ"।
(२) यदि तपाईंसँि जापानमा प्रशसद्ध "जापानी खाना योग्यता" छ भने, तपाईले
त्यसबाट िेिै नाफा कमाउन स्नुहुन्छ जुन तपाईं नयाँ जागिि खोज्िै हुनुहुन्छ िा
िोजिािी परिितनन ििै हुनुहुन्छ। हामीबाट पास भएका वििे िी विद्याथीहरूको बाहे क
अरू कसैले त्यस्तो प्रमाणपत्र प्रा्त ििे को छै न।

मिति:
२०२१ /०१ /०४ (िहिना) - जनवरी ३० (शतनवार)
२०२१ /०२ /०१ (िहिना) - फेब्रअ
ु री २७ (शतनवार)
पाठ्यक्रम एक मदहनामा समा्त हुन्छ।
तपाई जनत पटक पनन ले्चि शलन स्नुहुन्छ,साथै
तपाई कुनै पनी समय सुरु िनन स्नुहुनेछ।

कोसन िल्
ु क: ७0.000येन

कसिी आिेिन दिने भनेि
परिचयकतानलाई सोध्नह
ु ोस ्

