
Trường Trung Học Cơ Sở (THCS) lớp học buổi tối là nơi mà người đã không 
thể hoàn tất nghĩa vụ giáo dục Nhật Bản vì nhiều lý do và người muốn đi học 
trở lại vì đã bỏ học hoặc không đến trường v.v., có thể đến học. Cư dân nước 
ngoài cũng có thể học tiếng Nhật cần thiết cho việc học tập tại đó.

Trường THCS lớp học buổi tối công lập như thế nào?

・Không có thu học phí
・Học vào giờ buổ i tố i, 5 ngày một tuần.
・Khi hoàn tất các khoá học theo quy định,học sinh sẽ được 

tốt nghiệp THCS.
・Hiện nay, thành phố Ichikawa và thành phố Matsudo tỉnh 

Chiba có trường THCS lớp học buổ i tố i công lập.

Sinh hoạt THCS lớp tối (ví dụ)

※ Thầy/cô giáo trường THCS công lập có giấy phép giáo viên giảng 
dạy.

※Ngoài ra còn có những hoạt động trường học như tham quan 
ngoài trường.

17:10  -  17:25 Đến trường / chuẩn bị / liên lạc

17:25  -  18:05 Giờ thứ nhất

18:10  -  18:50 Giờ thứ hai

18:50  -  19:15 Nghỉ giải lao

19:15  -  19:55 Giờ thứ ba

20:00  -  20:40 Giờ thứ tư

20:40  -  20:55 Dọn dẹp / rời trường

Hiện nay, thành phố Chiba đang thu thập ý kiến của nhiều người để xem xét liệu trường THCS lớp tố i 
trong thành phố có cần thiết hay không. Xin vui lòng trả lời những câu hỏi của bảng khảo sát in ở mặt 
sau bưu thiếp.

Xin cho biết ý nghĩ của 
bạn về trường THCS lớp 

tối công lập

Mặt sau
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Câu hỏi về THCS lớp tố i công lập
【 Thời gian khảo sát: Thứ năm ngày 20/ 8 - Thứ tư ngày 30/ 9, 2020 】

Xin vui lòng trả lời câu hỏi bảng khảo sát này theo một trong những phương pháp sau đây

・Cắt theo dòng cắt của bảng khảo sát và bỏ vào hộp thư bưu điện.

・Gửi bằng Fax bề mặt câu hỏi bảng khảo sát
Số 043- 245- 5988

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có 
những điều không hiểu về trường Trung học cơ 
sở lớp học buổi tối công lập.

Chúng tôi không sử dụng nội dung của bảng 
khảo sát này cho bất kỳ mục đích nào khác.

Cơ quan khảo sát

Liên hệ

Ủy ban giáo dục TP Chiba Cục thư ký 
Bộ giáo dục tổng hợp Phòng kế hoạch

・Trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật từ trang web 
của Ủy ban giáo dục hoặc dùng mã QR bên phải
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(Chiba-shi Kouritsu Yakan Chuugaku: Thành phố Chiba  THCS lớp học buổi tố i công lập)

Điện thoại: 043-245-5908

Fax: 043-245-5988
Mail : kikaku.EDG@city.chiba.lg.jp

※Chỉ đáp ứng với tiếng Nhật

Khoanh tròn〇 trong (    ) những câu thích ứng suy 
nghĩ của bạn
① Bạn muốn có trường THCS lớp học buổi tố i công lập ở TP Chiba?

（  　）Muốn → Tiếp tục trả lời các câu hỏi ②-⑥
（  　）Không → Câu hỏi kết thúc nơi đây

② Tại sao bạn muốn có trường THCS lớp học buổi tố i công lập?
（  　）Vì tôi muốn đi học.
（  　）Vì muốn người trong gia đình, người thân đi học.
（　  ）Vì muốn bạn bè, người quen biết đi học
（　  ）Tốt nếu có nhiều cơ hội cho người muốn đi học lại.
（　  ）Lý do khác ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

③ Tại sao bạn muốn đi học (cho đi học) trường THCS lớp tố i?
（  　）Để tốt nghiệp THCS (muốn cho người đó ví dụ như con em, người 

thân, bạn bè tốt nghiệp THCS).
（  　）Đã tốt nghiệp nhưng muốn học lại (cho người đó học lại).
（　  ）Vì muốn học tiếng Nhật (muốn cho người đó học)
（　  ）Lý do khác ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Xin vui lòng cho biết về bạn hoặc người muốn đi học 
(người mà bạn muốn cho đi học) trường THCS lớp học 
buổi tối công lập.
④ Địa chỉ　　（  　）Trong TP Chiba　  （  　）Ngoài TP Chiba
⑤ Quốc tịch　（  　）Nhật　  （  　）Khác［Nước　　　　　　　　 ］
⑥ Tuổi　　　　（  　）15 - 19 tuổi　  （  　）20 - 29 tuổi

（  　）30 - 39 tuổi　  （  　）40 - 49 tuổi
（  　）50 - 59 tuổi　  （  　）trên 60 tuổi


