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ベトナム語版 夜間中学校で学びませんか

vào học trường trung học cơ sở
ban đêm thuộc thành phố Kobe không?

Bạn có muốn

Người chưa tốt nghiệp trường tiểu học hoặc trung học cơ sở (***) và hiện
đang sống ở thành phố Kobe hoặc đang làm việc tại thành phố Kobe
( người sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 2005) thì có thể nhập học. Xin hãy tư
vấn hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi bất cứ lúc nào cũng được.

Địa chỉ liên lạc
Trường trung học cơ sở Hyogo thuộc thành phố Kobe -Phân hiệu Kita

☎ 078- 577- 4390
(Người sống ở Quận Higashinada, Quận Nada, Quận Chuo, Quận
Hyogo, Quận Kita)
Hyougo-ku, Eizawa-cho, 4-3-18
（Khoảng 250 mét từ phía Tây Nam ga Shinkaichi）

Trường trung học cơ sở Maruyama thuộc thành phố KobePhân hiệu Nishino

☎ 078- 736- 2521
(Người đang sống ở Quận Nagata, Quận Suma, QuậnTarumi,
Quận Nishi)
Kobe-shi, Suma-ku, Daikoku-cho, 5- 1-1
Bên trong trường trung học cơ sở Ota-thành phố Kobe
(Khoảng 300 mét từ phía Tây Nam ga Itayado, đi về phía trụ sở hành
chính Quận Suma)
(***) Cũng có trường hợp cho dù là người đã tốt nghiệp đi chăng nữa nhưng hầu như đã nghỉ
học suốt khi đi học trường trung học cơ sở v.v.. thì cũng vẫn có thể nhập học.

↓Xin hãy tư vấn tại đây

Ủy ban giáo dục thành phố Kobe

Ban hỗ trợ điều hành trường học
Bộ phận kế hoạch học đường

☎078- 984- 0665

Trường trung học cơ sở ban
đêm thuộc thành phố Kobe là
một nơi như thế nào ?
1. Thời gian học là từ mấy giờ đến mấy giờ ?
Thời gian học là buổi chiều từ 5 giờ 30 đến 9:00 của các ngày từ thứ Hai đến
thứ Sáu.
Mỗi ngày có 4 tiết học, mỗi tiết 40 phút
Ví dụ về thời khóa biểu
5:30∼6:10

Tiết 1

Ăn
cơm

6:30∼7:10

Tiết 2

Dọn
vệ
sinh

7:20∼8:00

Tiết 3

Nghỉ
giải
lao

8:05∼8:45

Tiết 4

2. Học những môn học nào ?
Học 9 môn học của chương trình trung học cơ sở. Có thể học bắt đầu từ chữ
Hiragana, tính toán đơn giản.
(Có thể lấy bằng tốt nghiệp trung học cơ sở)

3. Có những người nào đang theo học ?
Những người đang theo học là những người vì lý do nào đó đã chưa thể tốt
nghiệp trường tiểu học hoặc trung học cơ sở. (Có nhiều người thuộc nhiều độ
tuổi và quốc tịch khác nhau)

4. Ngoài việc học ra còn làm gì nữa không ?
Có những hoạt động vui vẻ khác như đi chơi xa, trình diễn văn
hóa v.v.

