
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy ban Giáo dục tỉnh Hyogo 

Điều tra khảo sát về trường trung học cơ sở ban đêm 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケア 

アンケート調査より（一部文言を変更しています。） 

 

Trường trung học cơ sở ban đêm là ngôi trường có những đặc điểm sau đây. 

◆ Là trường trung học cơ sở công lập, bạn có thể nhận sách giáo khoa  

và học tập tại đây. 

◆ Bạn cũng sẽ được học về chữ hiragana, tính toán, ca hát và vẽ tranh, v.v... 

◆ Các lớp học được tổ chức từ khoảng 5 giờ chiều đến khoảng 9 giờ tối. 

◆ Các lớp học được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

◆ Nếu hoàn thành toàn bộ chương trình học tại trường trung học cơ sở 

ban đêm, bạn sẽ được tốt nghiệp trung học cơ sở. 

◆Trường không thu học phí. (Miễn phí) 

Người không thể tiếp 

nhận chương trình 

giáo dục bắt buộc vì 

nhiều lý do khác nhau 

Người chưa được 

học tập đầy đủ tại 

trường học, ví dụ như 

từ chối đi học, v.v... 

Người có quốc tịch 

nước ngoài chưa hoàn 

thành chương trình 

giáo dục bắt buộc tại 

quốc gia của mình 

Những đối tượng có thể học tập tại trường trung học cơ sở ban đêm 

Tỉnh Hyogo sẽ tiến hành khảo sát để điều tra về 

nguyện vọng, v.v... của những người có mong muốn 

học tập tại trường trung học cơ sở ban đêm. Nếu bạn 

có mong muốn học tập tại trường trung học cơ sở ban 

đêm, vui lòng hợp tác với chúng tôi để hoàn thành bản 

khảo sát ở mặt sau. 

 

~ Trường trung học cơ sở công lập ban đêm Himeji sẽ được thành lập tại thành phố Himeji vào tháng 4 năm 2023 ~ 

 

[Giải đáp thắc mắc về trường trung học 

cơ sở ban đêm] 

Tổng đài tư vấn chuyên trách qua điện 

thoại Hyogo giải đáp thắc mắc về trường 

trung học cơ sở ban đêm 

078-362-9432 
(Ngày thường: 9 giờ ~ 17 giờ *Ngoại trừ 12 giờ ~ 13 giờ) 

Các học sinh ở nhiều độ tuổi và quốc tịch 

khác nhau đang cùng học tập tại trường 

trung học cơ sở ban đêm 

← Bạn cũng có thể điền bản khảo sát tại đây. 

* Chăm sóc sức khỏe tinh thần về những ảnh hưởng của 

bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới 

Từ cuộc khảo sát điều tra (Có thay đổi một số từ ngữ.) 

03GDP2-050A4 



Những người có mong muốn học tập tại trường trung học cơ sở ban đêm vui lòng điền 

vào bản khảo sát sau. 

(1) Bạn bao nhiêu tuổi? (     tuổi) 

(2) Quốc tịch của bạn là gì? (       ) Ví dụ: Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v... 

(3) Bạn thường sử dụng ngôn ngữ nào? (Tiếng       ) Ví dụ: Tiếng Nhật, tiếng Hàn, v.v... 

(4) Bạn đang sinh sống tại thành phố, thị trấn nào? (Tên thành phố, thị trấn:        ) 

(5) Bạn đang làm việc hoặc học tập tại thành phố, thị trấn nào? (Tên thành phố, thị trấn:        ) 

(6) Về quá trình học tập, vui lòng khoanh ○ vào 1 lựa chọn đúng với bạn nhất.  

 (     ) a Chưa tốt nghiệp trung học cơ sở 

 (     ) b Đã nhận được Bằng tốt nghiệp nhưng vì nhiều lý do nên không thể tiếp tục đi học. 

 (     ) c Đã tốt nghiệp trung học cơ sở* nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông * Đã đi học 

 (     ) d Đã tốt nghiệp trung học phổ thông 

 (     ) e Khác (                       ) 

 (     ) f Tôi không biết 

 

(7) Về nguyện vọng nhập học tại trường trung học cơ sở ban đêm, vui lòng khoanh ○ vào 1 lựa chọn đúng 

với bạn nhất. 

 a Có nguyện vọng (    )   b Muốn xem xét thêm việc nhập học (    )  c Không có nguyện vọng (    ) 

 

(8) Vui lòng trả lời câu hỏi này nếu bạn đã khoanh ○ vào lựa chọn “a” hoặc “b” trong câu (7). 

Lý do bạn muốn nhập học là gì? Vui lòng khoanh ○ vào tất cả lựa chọn đúng với bạn nhất. 

 (     ) a Tôi muốn học lại chương trình tiểu học và trung học cơ sở 

 (     ) b Tôi muốn học tiếp lên trung học phổ thông, v.v... và tìm việc làm 

 (     ) c Tôi muốn học tập để giúp ích cho công việc hiện tại 

 (     ) d Tôi muốn nhận được Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 

 (     ) e Tôi muốn học cách đọc, cách viết 

 (     ) f Tôi muốn trang bị cho mình những kiến thức xã hội thông thường (chào hỏi, quy tắc ứng xử, v.v...) 

 (     ) g Tôi muốn tìm hiểu về văn hóa và xã hội Nhật Bản 

 (     ) h Tôi muốn cải thiện cách xây dựng mối quan hệ với mọi người. 

 (     ) i Khác (                       ) 

 

(9) Bạn mong muốn điều gì ở trường trung học cơ sở ban đêm? Vui lòng khoanh ○ vào tất cả lựa chọn đúng 

với bạn nhất. 

 (     ) a Tôi muốn được học tập chương trình phù hợp với trình độ của mình 

 (     ) b Tôi muốn được học tập cả vào ban ngày 

 (     ) c Tôi muốn có thể nhập học từ giữa năm học 

 (     ) d Ngoài giáo viên, tôi muốn có thêm người để trao đổi ý kiến 

 (     ) e Khác (                       ) 


