
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản Trưng Cầu Ý Kiến liên quan đến Trường Cấp Hai của tỉnh (Học buổi tối) 

Vì nhiều lý do khác nhau, một số người trong tỉnh Tottori không thể học hết chương 

trình cấp hai.Dựa theo mong muốn được học đầy đủ chương trình cấp hai của một số 

thành viên này, tỉnh đang cân nhắc đến việc mở trường cấp hai do tỉnh quản lý. 

Nhằm mục đích tham khảo để xây dựng trường cấp hai, chúng tôi muốn anh (chị) biết 

qua về hình ảnh của ngôi trường cấp hai trong tỉnh và mong muốn anh (chị) hợp tác 

trong việc cho ý kiến về ngôi trường này. 

Trường Bổ Túc Đêm Cấp Hai của tỉnh Tottori (Tên dự kiến) là trường cấp hai dành cho các đối 
tượng là những người có nhu cầu học lại cấp hai, có thể tiếp nhận chương trình giáo dục 
tương đương cấp hai.Đây là mô hình trường cấp hai hiện chưa có trong tỉnh Tottori. 
〇Giống với các trường cấp hai hiện nay, trường Bổ Túc Đêm Cấp Hai của tỉnh Tottori (Tên dự 
kiến) cũng là trường cấp hai công lập. 
 ・Học phí được miễn. 
 ・Mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày đều có giờ học. 
 ・Sẽ được học 9 môn học, giống với các trường cấp hai hiện nay 
 ・Sẽ được học 9 môn học, giống với các trường cấp hai hiện nay 
 ・Khi hoàn tất toàn bộ khóa học, người học sẽ nhận được Bằng Tốt Nghiệp Cấp Hai (Thời gian 

đến khi tốt nghiệp sẽ từ 1 đến hơn 3 năm) 
＜Điểm đặc trưng của Trường Bổ Túc đêm Cấp Hai của tỉnh Tottori (Tên dự kiến) ＞ 
○ Cá nhân có thể theo học 
 Những người đã không có điều kiện theo học tại các trường cấp một, cấp hai trong thời 
gianloạn lạc sau chiến tranh, vì nhiều lý do khác nhau. 
 Những người mang quốc tịch nước ngoài, và không được tiếp nhận đầy đủ chương trình giáo 
dục tương đương với cấp hai Nhật Bản. 
 Những người mặc dù đã tốt nghiệp cấp hai nhưng hầu như đã không đến trường vì những lý do 
như trốn học. 
 Những người hiện không thể đi học cấp hai vì các lý do như trốn học nên không được học 
đầy đủ. 

※【Lưu ý】Những học sinh hiện đang theo học tại các trường cấp hai sẽ được chuyển sang 
Trường Bổ Túc Đêm Cấp Hai (Tên dự kiến). 

〇 Có cả "Khoa ngày" và "Khoa đêm" để các bạn có thể chọn học cho phù hợp với giờ giấc của 
mình. 

〇 Bên cạnh "Trường chính", trường còn tổ chức thêm "Lớp phân nhánh (Lớp vệ tinh)", tổ chức 
học trực tuyến để học sinh trên toàn tỉnh Tottori, dù ở đâu cũng có thể học. 

〇 Thiết kế hình thức học mới vận dụng triệt để ICT ( Công nghệ thông tin và truyền thông).          

(Hình ảnh minh họa trường) 

Minh họa về Trường Bổ Túc Đêm Cấp Hai của tỉnh Tottori 

Chúng tôi sẽ tiến hành các bài học trực tuyến 
vận dụng ICT, hay tổ chức học chi tiết ứng với 
từng cá nhân. 

Lớp phân nhánh 

Trường chính 

Các bạn sẽ tổ chức các sự kiện của trường, 
học cùng bạn bè, cùng nhiều giáo viên tại 
trường chính hay lớp phân nhánh. 

( Từ " Bạn có biết "Trường bổ túc đêm cấp hai" không?"  trong 

tờ rơi Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ) 

Lớp phân nhánh 

←Hình ảnh minh họa 

thời gian biểu 
Đế n trườ ng 

Giờ sinh hoạt tập thể 

Tiết một - Quốc ngữ 

Giờ ăn 

Tiết hai - Anh văn 

Tiết ba - Gia chánh 

Tiết bốn - Số học 

Giờ sinh hoạt tập thể 

Tan trường 



＜Khảo sát ý kiến dành cho đương sự＞ 
■ Hãy cho chúng tôi biế t vế  bạ n※は必須項目です。 
Căn cư  theo "Điế u lế   vế  đạ m bạ o thông tin cá nhân tỉ nh Tottori", chúng tôi sế  không sư  dụ ng 
thông tin cá nhân cụ a bạ n vào mụ c đích khác, hay cung cạ p chúng cho bên thư  ba. 
 

Độ   tuộ i※ 

□10 tuộ i đế n 19 tuộ i  □20  tuộ i đế n 29 tuộ i □30  tuộ i đế n 39 tuộ i  

□40  tuộ i đế n 49 tuộ i □50  tuộ i đế n 59 tuộ i □Tư  60 tuộ i trờ  lên 

 
 

Giờ i tính※ 

□Nam giờ i □Nư  giờ i □Giờ i tính khác / Không muộ n cho biế t 

 

Thành phộ  / Phườ ng/ Xã nời bạ n đang sinh sộ ng※ 

□Thành phộ  Tottori □Thành phộ  Yonago □Thành phộ  Kurayoshi □Thành phộ  Sakaiminato  

□Iwamicho □Yazucho □Wakasacho □Chizucho □Yurihamacho □Misasacho □Hokueicho  

□Kotouracho □Nanbucho □Houkicho □Hiezuson □Daisencho  Nichinancho □Hinocho  

□Koufucho 

 

 Bạ n ư ng vờ i nộ  i dung nào trong các nộ  i dung sau?※ 

□Như ng ngườ i đã không có điế u kiế  n theo hộ c tạ i các trườ ng cạ p mộ  t, cạ p hai trong  

thờ i gian loạ n lạ c sau chiế n tranh, vì nhiế u lý do khác nhau. 

□Như ng ngườ i mang quộ c tị ch nườ c ngoài, và không đườ c tiế p nhạ  n đạ y đụ  chường trình  

giáo dụ c tường đường vờ i cạ p hai Nhạ  t Bạ n. 

□Như ng ngườ i mạ  c dù đã tộ t nghiế  p cạ p hai nhưng hạ u như đã không đế n trườ ng vì như ng  

lý do như trộ n hộ c. 

□Như ng ngườ i hiế  n không thế  đi hộ c cạ p hai vì các lý do như trộ n hộ c nên không đườ c  

hộ c đạ y đụ . 

□Không ư ng vờ i nộ  i dung nào trong đây 

 （                                     ） 

 

Nế u mờ  trườ ng bộ  túc đêm cạ p hai, bạ n có đị nh đi hộ c thư  hay không?※ 

□Đị nh đi hộ c thư  □Không đị nh đi hộ c thư  □Vạ n chưa biế t 

 

△上記の質問に「通ってみたい」と回答した方に対する質問です。 

Lý do muộ n đi hộ c bộ  túc đêm cạ p hai là gì? Hãy trạ  lờ i tạ t cạ  nộ  i dung tường ư ng vờ i bạ n.

□Vì muộ n trang bị  hộ c lư c ờ  giai đoạ n cạ p hai. 

□Vì tôi chưa tộ t nghiế  p cạ p hai nên muộ n hộ c đế  tộ t nghiế  p.   □Vì muộ n hộ c lên cạ p ba. 

□Vì không muộ n gạ  p bạ t lờ i trong quá trình đi làm.  

□Hộ c đế  lạ y bạ ng phụ c vụ  cho công viế  c.   □Vì muộ n có thế  độ c đườ c, viế t đườ c.     

□Vì muộ n có thế  nói đườ c tiế ng Nhạ  t.      □Vì muộ n hộ c hộ i vế  xã hộ  i và văn hóa Nhạ  t Bạ n.

□Vì muộ n có bạ n bè. □Lý do khác. 

 

 



△上記の質問に「通ってみたい」と回答した方に対する質問です。 

Bạ n có thế  theo hộ c Trườ ng Bộ  Túc Đêm Cạ p Hai theo khung giờ  nào? 

□Khoa ngày, tư  14:00 ~ 17:30  

( Cho biế t lý do)（                                  ） 

□Khoa đêm, tư  17:00 ~ 20:30  

( Cho biế t lý do)（                                  ） 

□Giờ  nào cũng đườ c 

 

△上記の質問に「通ってみたい」と回答した方に対する質問です。 

Thờ i gian đế n trườ ng mạ t khoạ ng bao lâu thì bạ n muộ n đi hộ c? 

□Trong vòng 15 phút              □Tư  15 phút đế n 30 phút  

□Tư  30 phút đế n 60 phút ( 30 phút ~ 60 phút) □60 phút trờ  lên 

 

△上記の質問に「通ってみたい」と回答した方に対する質問です。 

Bạ n muộ n đế n trườ ng dù trườ ng Bộ  Túc Đêm Cạ p Hai không nạ m trong khu  vư c bạ n đang sinh 

sộ ng, hay đang làm viế  c? 

□Tôi muộ n đế n trườ ng nế u trườ ng nạ m trong phạ m vi mà tôi có thế  đi bộ   hay đi bạ ng xe đạ p. 

□Tôi muộ n đế n trườ ng nế u trườ ng nạ m trong phạ m vi mà tôi có thế  đi bạ ng xe máy hay xe hời. 

□Tôi muộ n đế n trườ ng nế u trườ ng nạ m trong phạ m vi di chuyế n bạ ng phường tiế  n giao thông 

công cộ  ng. 

□Không biế t 

 

△上記の質問に「通ってみたい」と回答した方に対する質問です。 

Bạ n muộ n theo hộ c ờ  ngôi trườ ng như thế  nào? (Có thế  chộ n nhiế u mụ c) 

□Mộ  t ngôi trườ ng cạ p hai như bình thườ ng, nời mà giáo viên và hộ c sinh giáp mạ  t nhau, hộ c 

theo kiế u mạ  t độ i mạ  t. 

□Ngôi trườ ng vư a kế t hờ p giờ  hộ c trư c tuyế n vờ i giờ  hộ c theo kiế u mạ  t độ i mạ  t. 

□Khác 

 

▲上記の質問に「通ってみたくない」と回答した方に対する質問です。 

Lý do không muốn đi học bổ túc đêm cấp hai là gì? (Có thể chọn nhiều mục) 

□Vì hiện nay tôi đang theo học ở trường khác/ Ở free school/ Ở trung tâm hỗ trợ giáo dục 

(Lớp học huy động học sinh bỏ học quay lại trường). 

□Vì tôi muốn học ở trường khác/ Ở free school/ Ở trung tâm hỗ trợ giáo dục (Lớp học huy 

động học sinh bỏ học quay lại trường). 

□Vì tôi không an tâm khi học tập thể. 

□Vì ngày thường khó đến trường vào buổi tối. 

□Vì tôi không định học toàn bộ các môn học (Chỉ muốn học các môn học mà tôi quan tâm) 

□Vì tôi muốn chỉ học tiếng Nhật 

□Khác 

 

 



△「日本の中学校にあたる教育を十分に受けていない外国籍の方」と回答した方に対する質問です。 

Hãy chộ n ra mộ  t quộ c tị ch cụ a bạ n:※ 

□Viế  t Nam <Vietnam>               □Brazil <Brazil>  

□Campuchia <Cambodia>       □Trung Quộ c <China> 

□Indonesia <Indonesia>           □Nhạ  t Bạ n <Japan> 

□Hàn Quộ c <Korea>                  □Mianma <Myanmar>      

□Philippin <Philippines>           □Philippin <Philippines>           

□Quộ c tị ch khác <Others> 

 

Hãy chộ n ra trườ ng hộ c sau cùng mà bạ n đã theo hộ c ờ  Nhạ  t:※ 

□Tiế u hộ c □Cạ p hai □Cạ p ba □Bạ  c đạ i hộ c  

□Trườ ng cho ngườ i nườ c ngoài hay trườ ng quộ c tế  

□Không đi hộ c trườ ng nào ờ  Nhạ  t  □Trườ ng khác 

 

 

Bạ n đã tộ t nghiế  p trườ ng hộ c mà bạ n theo hộ c sau cùng này chưa?※ 

□Đã tộ t nghiế  p □Bộ  hộ c khi chưa tộ t nghiế  p □Hiế  n đang theo hộ c 

 

Hãy cho chúng tôi biế t tình hình hiế  n nay cụ a bạ n:※ 

□Đang đi làm hàng ngày. □Đang làm bán thờ i gian. □Hạ u như là ờ  nhà. □Khác 

 

Hiế  n tạ i, bạ n có theo hộ c tạ i các loạ i hình trườ ng khác như Free school hay các trung  

tâm hộ  trờ  giáo dụ c không? 

□Đang theo hộ c ờ  trung tâm hộ  trờ  giáo dụ c (Lờ p hộ c huy độ  ng hộ c sinh bộ  hộ c quay lạ i 

trườ ng) (→  lạ n/ tuạ n) 

□Đang theo hộ c ờ  free school (→  lạ n/ tuạ n) 

□Đang theo hộ c ờ  cờ sờ  khác (Tên cờ sờ  theo hộ c:                                  ) 

□Ở  nhà 

 

Hãy tùy thích viế t ra ý kiế n cụ a bạ n vế  Trườ ng Bộ  Túc Đêm Cạ p Hai . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【" Vế  các thông báo cụ a Trườ ng Bộ  Túc Đêm Cạ p Hai cụ a tỉ nh"】 

Sạ p tờ i, chúng tôi dư  kiế n sế  tộ  chư c các buộ i hộ  i thạ o hay buộ i trạ i nghiế  m vế  Trườ ng Bộ  

Túc Đêm Cạ p Hai cụ a tỉ nh Tottori. 

Hãy đánh dạ u ☑ nế u bạ n muộ n nhạ  n đườ c "Thông báo". 

Chúng tôi sế  thông báo đế n bạ n các thông tin vế  Trườ ng Bộ  Túc Đêm Cạ p Hai. 

□Có nguyế  n vộ ng nhạ  n "Thông báo". 

 

Nế u có thế , hãy cho chúng tôi thông tin liên hế   cụ a bạ n (Công ty hay tộ  chư c) 

 

 

Nế u có thế , hãy cho chúng tôi biế t tên cụ a bạ n. 

 

 

Nế u có thế , hãy cho chúng tôi thông tin liên hế   cụ a bạ n (Sộ  điế  n thoạ i) 

 

 

Nế u có thế , hãy cho chúng tôi thông tin liên hế   cụ a bạ n (Đị a chỉ  mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【担 当】 
鳥取県教育員会事務局小中学校課指導担当  嶋 田 
電 話  ０８５７－２６－７９３５ 


