Ví dụ
điền mẫu

Năm tài chính 2022

Đơn xin nhập học
Trường trung học cơ sở Kibo thành phố Fukuoka

Hướng dẫn tuyển sinh
Trường trung học cơ sở Kibo Fukuoka thành phố
Fukuoka

Ngày nộp: Ngày 12 tháng 1 năm 2022

Người nhận: Ủy ban Giáo dục thành phố Fukuoka
Tôi có nguyện vọng xin nhập học vào Trường trung học cơ sở Kibo thành phố Fukuoka.
Ngoài ra, chỉ riêng trong trường hợp cần cho thủ tục nhập học, tôi đồng ý cho phép Ủy ban Giáo
dục Thành phố Fukuoka xem những thông tin liên quan đến đăng ký lưu trú.
Phiên âm Furigana

Họ tên

Người
có
nguyện vọng
nhập học

Địa chỉ

Fujisaki Tarou
* Vui lòng điền cả tên căn hộ, v.v... nếu có

Họ tên người
giám hộ
Số điện thoại

Trường học nơi mỗi học viên đều có thể theo đuổi giấc
mơ của mình và yên tâm học tập với niềm “hy vọng”

090-1234-5678

Số điện thoại có thể liên hệ [Ví dụ] Cha
ngoại trừ số điện thoại bên
092-976-5432
trên
*Gia đình, bạn bè, nơi làm việc, v.v...
Trường
hợp
người
có
nguyện vọng
nhập học chưa
đủ 20 tuổi

Hình tượng mà trường học muốn hướng đến

○-○○-○○, ○○-ku, Fukuoka-shi,
800-0001

Số điện thoại

Tuổi

Trường trung học cơ sở Kibo Fukuoka là trường trung học cơ sở ban đêm công lập dành cho đối
tượng đã quá tuổi đi học, chưa có cơ hội tham dự đầy đủ các lớp học ở trường trung học cơ sở vì nhiều lý
do khác nhau.

Fujisaki Tarou

1.

○○ tuổi

Người có thể nhập học
Người đáp ứng tất cả các điều sau
(1) Người đã có đăng ký trong Sổ đăng ký cư trú cơ bản của thành phố Fukuoka
(2) Người sinh trước ngày 1/4/2007
(3) Người chưa tốt nghiệp trung học cơ sở vì nhiều lý do khác nhau. Hoặc người chưa có cơ hội tham dự đầy

* Trường hợp người có nguyện vọng nhập học
là người từ 20 tuổi trở lên thì không cần điền.

đủ các lớp học ở trường trung học cơ sở vì các lý do như từ chối đi học, v.v...
* Người nước ngoài cũng có thể nhập học.
* Người đang học tại trường trung học phổ thông hoặc đại học, v.v... không thể nhập học.
2.

Nội dung học tập
• Học tất cả 9 môn học (tiếng Nhật, xã hội, toán học, khoa học, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất, công
nghệ/gia chánh, ngoại ngữ), giống như ở trường trung học cơ sở hệ ban ngày. Ngoài ra còn có tiết học đạo
đức và các sự kiện trường học.

Điều mong
được hỗ trợ
trong
buổi
phỏng vấn

• Nhà trường sẽ hỗ trợ tiếng Nhật cho những bạn lo lắng về tiếng Nhật.
• Sau khi hoàn tất khóa học đã định, bạn sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
*

* Người gặp khó khăn trong việc nói chuyện bằng tiếng Nhật, vui lòng điền
ngôn ngữ mà bạn thường sử dụng.
* Nếu bạn cần hỗ trợ do bị bệnh hoặc khuyết tật, v.v..., vui lòng điền điều đó
vào đây.
* Không cần điền nếu không có yêu cầu gì đặc biệt.

Bạn không thể chỉ học một môn cụ thể hoặc chỉ học tiếng Nhật.

3.

4.

5.

Ngày có tiết học, thời gian lên lớp
• Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 5:50 chiều đến 9:20 tối.
• tiết học là 40 phút. 1 ngày có 4 tiết.
Chi phí
• Trường không thu học phí. Sách giáo khoa sẽ được phát miễn phí.
• Cần chuẩn bị tiền cho việc mua đồ dùng học tập (vở, bút chì, v.v...) và đi du lịch với lớp, v.v...

7.

Nơi nộp hồ sơ, thông tin liên hệ
Ban Chính sách giáo dục, Ủy ban Giáo dục thành phố Fukuoka
1-8-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 810-8621
Điện thoại: 092-711-4412 (từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều)
Mail: kyoikuseisaku.BES@city.fukuoka.lg.jp

8.

Vị trí của Trường trung học cơ sở Kibo Fukuoka thành phố Fukuoka

Cách đến trường
• Vui lòng đến trường bằng cách đi bộ, xe đạp, hoặc bằng phương tiện giao thông công cộng (tàu điện ngầm,
xe buýt, v.v...).

Trường THCSTHPT Seinan
Gakuin

• Về nguyên tắc, bạn không được đi xe ô tô, xe máy đến trường.
6. Quy trình cho đến khi nhập học
(1) Nộp hồ sơ
① Hồ sơ cần nộp

Trường THCS Momochi
Trường tiểu học
Momochi

Đơn xin nhập học (có sẵn mẫu)

② Thời gian nộp đơn

Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/1/2022 (tính theo dấu bưu điện ngày gửi)

③ Cách nộp

Gửi đường bưu điện, mang đến nộp tận nơi, gửi qua mail, Internet

(trang web của Ủy ban Giáo dục)

* Trường hợp mang đến nộp tận nơi thì thời gian nộp đơn là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng
đến 5:30 chiều

Trường THCS Kibo
Fukuoka

Tòa thị chính
quận Sawara

Đại học Seinan
Gakuin
TRường THPT
Shuyukan

Tàu điện ngầm
tuyến sân bay

Nishijin

Trung tâm xe buýt Fujisaki
Fujisaki
Muromi

(tuy nhiên, trừ ngày lễ và các ngày từ ngày 29/12 đến ngày 3/1)
④ Nơi nộp hồ sơ

Ban Chính sách giáo dục, Ủy ban Giáo dục thành phố Fukuoka

(2)

Tham gia phỏng vấn
• Nhà trường sẽ hỏi về lý do bạn muốn nhập học, bạn đã ngừng học trung học cơ sở được bao lâu,
tình hình học tập, tình trạng sức khỏe, cách đến trường, v.v...
• Ủy ban Giáo dục sẽ liên hệ với người nộp hồ sơ để thông báo về ngày giờ và địa điểm của buổi
phỏng vấn.

(3)

Việc nhập học được quyết định
• Nhà trường sẽ thông báo bằng văn bản trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022.

[Địa chỉ]
Bên trong Trung tâm Giáo dục Thành phố
Fukuoka
3-10-1 Momochi, Sawara-ku, Fukuoka-shi

[Cách đến Trường trung học cơ sở Kibo Fukuoka]
“Ga Fujisaki” tuyến tàu điện ngầm đi sân bay hoặc
Xe buýt Nishitetsu - Trung tâm xe buýt Fujisaki
Từ đó đi bộ khoảng 10 phút

* Trường trung học cơ sở ban đêm dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 4/2022. Trước thời gian đó sẽ không có nhân
viên tại trường, vì vậy vui lòng liên hệ với Ban Chính sách giáo dục.

