
Trường THCS ban đêm (khối học ban đêm của trường THCS) là gì? 

Liên lạc

“Tôi vẫn muốn học dù là từ bây giờ”

Có trường THCS đáp lại nguyện vọng tích cực đó của bạn

Xin hãy tham gia thăm dò ý kiến

□Miễn học phí

□Một tuần 5 buổi, mỗi ngày đều có giờ học

□ Học theo giáo trình giống với trường THCS học
ban ngày

□ Giáo viên có giấy phép giảng dạy đứng lớp

Phòng giáo dục bắt buộc Sở giáo dục Tỉnh Niigata 

Điện thoại 025-280-5607 (Nhóm giáo dục nhân quyền)

Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức thăm dò ý kiến đối với người dân đang sống trong Tỉnh

Niigata về Trường THCS ban đêm (Thực hiện đến 15/12/2021). Xin hãy đóng góp ý kiến

của Quý vị về việc “Trường THCS ban đêm có nên có không?”, “Có muốn đi học thử ở 

Trường THCS ban đêm không?”.

□ Trả lời từ trang chủ của Tỉnh Niigata:
htpps://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gimukyoiku/yakan.html

□ Trả lời từ điện thoại di động, điện thoại thông minh:

Trường THCS ban đêm là trường học để những người do hoàn cảnh mà không

được nhận giáo dục bắt buộc, hoặc những người nước ngoài chưa hoàn thành bậc

giáo dục bắt buộc tại nước mình hoặc ở Nhật Bản đến học. Đây là trường THCS 

công lập giống như trường THCS học ban ngày, trong đó giờ học được tổ chức

trong thời gian chiều muộn đến tối. Hiện nay, trường THCS ban đêm được tổ chức ở 

12 Tỉnh Thành phố trên toàn quốc nhưng hiện chưa có tại Tỉnh Niigata.



Quý vị có thể trả lời trực tiếp vào Phiếu thăm dò ý kiến này, sau đó gửi về theo đường bưu 

điện, email hoặc FAX như dưới đây.  

 

 

 

 

 

      

 

Câu hỏi 1: Xin hãy cho biết thông tin của bạn 

(1) Xin hãy cho biết tên thành phố, làng, xã, thị trấn bạn sinh sống. 
 

(2) Xin hãy cho biết quốc tịch của bạn (không bắt buộc trả lời) 
 

(3) Xin hãy cho biết tuổi của bạn. 
 

 10-19 tuổi, 20-29 tuổi, 30-39 tuổi, 40-49 tuổi, 50-59 tuổi, 60-69 tuổi, 70 tuổi trở lên. 
 

Câu hỏi 2: Bạn có biết đến “Trường THCS ban đêm” không?  
 

     1. Biết   2. Không biết 
 

Câu hỏi 3: Bạn có nghĩ là nên tổ chức “Trường THCS ban đêm” không?   
 

     1. Có    2. Không 
 

Câu hỏi 4: Nếu có “trường THCS ban đêm” thì bạn có muốn đi học thử không?  
 

     1. Có      2. Không  
 

Câu hỏi 5: Lý do bạn muốn đi học ở “Trường THCS ban đêm”là gì?       

1. Vì muốn tốt nghiệp THCS  

2. Vì đã tốt nghiệp THCS nhưng muốn học lại.  

  3. Vì muốn học tiếng Nhật  

    4. Lý do khác (                                                  )  
 

Sau khi kết thúc thăm dò ý kiến bằng phiếu này, chúng tôi sẽ tổ chức phỏng vấn ý kiến 

cụ thể liên quan đến việc tổ chức Trường THCS ban đêm. Những Quý vị có thể hợp tác 

xin hãy điền thông tin dưới đây trong phạm vi có thể (không bắt buộc). Chúng tôi sẽ lựa 

chọn đối tượng để phỏng vấn và có thể sẽ liên lạc với Quý vị sau. 

Những thông tin được điền tại đây không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác 

ngoài mục đích trên. Mặt khác, sau khi kết thúc phỏng vấn ý kiến, chúng tôi sẽ chịu trách 

nhiệm tiêu hủy những thông tin này. 
 

Tên:                           
 

Email:                         

Địa chỉ liên lạc  

950-8570 Niigata-shi Chuo-ku Shinkocho 4-1  

       Kyoikucho, Gimukyoikuka, Jinkenkyoikuhan  

     Email   ngt500040@pref.niigata.lg.jp  

     FAX   025-285-8087  


