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Trường THCS Seiyukan Sapporo (trường THCS ban đêm)

【Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2022】
Hỗ trợ những người (trên 15 tuổi) đ ã quá tuổi hoàn thành chương
trình học bắt buộc nhưng do nhiều lý do đ ặc biệt nên chưa thể tốt
nghiệp THCS, người không đ ược đ ến trường học, hoặc người có nhu
cầu củng cố kiến thức.
Trường THCS Seiyukan Sapporo là tr ường THCS ban đ êm đ ầu
tiên đ ược thành lập tại Hokkaido.
Chúng tôi đang tuyển sinh cho năm học 2022.

Ủy ban giáo dục thành phố Sapporo

○ Điều kiện nhập học : Cần phải đáp ứng tất cả điều kiện sau đây.
・Người đã quá độ tuổi giáo dục bắt buộc
・Người chưa tốt nghiệp THCS, hoặc người đã tốt nghiệp nhưng vẫn không
thể học tập đầy đủ do nghỉ học quá nhiều... (Không phân biệt quốc tịch
Nhật Bản hay nước ngoài).
・Người đang sống ở thành phố Sapporo và thành phố, thị trấn, làng xã lân
cận.

○ Số lượng tuyển
・Khoảng 120 người.（Số lượng học sinh mỗi lớp được giới hạn.）

○ Nội dung học tập
・Các môn học giống với trường THCS ban ngày theo thời gian biểu đặc biệt.
・l Hỗ trợ dạy phụ đạo tiếng Nhật cho người nước ngoài.
(Học sinh không được tự chọn môn học, không nhận đăng ký chỉ học tiếng Nhật)
・Cấp bằng THCS sau khi tốt nghiệp.
※Trao đổi và lựa chọn khóa học phù hợp với mỗi học sinh.
Vì là trường công lập nên không thể lựa chọn môn học nhất định nào.

○ Lịch học
・Bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau.
・Từ 17:30 đến 21:00
・4 tiếng/ ngày, 5 ngày/ tuần, 20 tiếng/ tuần
Lịch nghỉ hè, nghỉ đông giống với trường THCS ban ngày.
・Có nghỉ giải lao và bữa ăn tại trường.

○ Chi phí
・ Là trường THCS công lập nên không thu học phí. Miễn phí sách giáo khoa.
・ Bạn sẽ phải trả phí dụng cụ khoảng 500 yên/tháng.
・Bữa ăn tại trường 300 yên/bữa.
・Nếu bạn lo lắng về vấn đề chi phí,
hãy liên lạc tới trường để có thể nhận hỗ trợ.

○ Phương tiện đi lại
・Vui lòng sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
・Hãy trao đổi với nhà trường nếu có bất cứ điều gì lo lắng.

○ Những việc cần làm trước khi nhập học
【Trình tự các bước phải chuẩn bị】
(1) Nộp đơn đăng ký.
(2) Trao đổi với nhà trường.
(3) Nộp hồ sơ cho trường.
(4) Gửi quyết định nhập học.
(1) Nộp đơn đăng ký.
・Nộp đơn đăng ký nhập học cho nhà trường. (Từ ngày 26 tháng 9)
・Có thể nộp qua đường bưu điện, nộp trực tiếp, nộp bằng fax hoặc mail.
(2) Trao đổi với nhà trường.
・Trao đổi về giai đoạn không thể đi học THCS, về tình hình học tập lúc còn đi học,
tình trạng sức khỏe, phương tiện đi học v.v và trao đổi về những nội dung sẽ học ở
trường THCS Seiyukan.
Lúc này sẽ xác nhận tư cách nhập học.
・Trường sẽ liên lạc theo thứ tự nộp đơn đăng ký và chọn ngày giờ trao đổi.
(3) Nộp hồ sơ cho trường.
・Nộp các loại giấy tờ như giấy xác nhận nguyện vọng nhập học (theo mẫu).
・Tùy vào từng học sinh mà các loại giấy tờ cần thiết sẽ khác nhau nên chúng tôi sẽ
thông báo giấy tờ cần thiết khi gặp mặt trao đổi.
(4) Gửi quyết định nhập học.
・Thông báo bằng văn bản vào tháng 2 năm 2022.

○ Thời gian tuyển sinh
・Học sinh có nguyện vọng nhập học vào tháng 4 năm 2022 hãy nộp đơn đăng
ký nhập học trước ngày 25 tháng 12 năm 2021.
・Học sinh nộp đơn đăng ký trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 sẽ nhập học
vào tháng 5.
Nhà trường tiếp tục nhận đơn đăng ký sau tháng 5 đến tháng 9. Sau khi nộp
đơn đăng ký học sinh có thể nhập học ngay tháng sau.

○ Ngoài ra
・Nếu có nhầm lẫn ở nội dung trao đổi và giấy tờ thì có khả năng không thể nhập
học.
・Hãy liên lạc với trường nếu như có bất kỳ thắc mắc gì về việc nhập học.

Địa chỉ
・7 phút đi bộ từ lối ra số 1 của ga Odori tuyến Namboku,Tozai và Toho
・5 phút đi bộ từ ga Susukino tuyến Namboku
・1 phút đi bộ từ trường tiểu học Jotetsu Bus Shiseikan
・1 phút đi bộ từ trường tiểu học Shiseikan

Liên hệ

Trường THCS SEIYUKAN Sapporo
Địa chỉ: Minami 3-jo Nishi 7-chome, Chuo-ku, Sapporo city
Điện thoại : 011 - 206 - 8318

E mail

Fax : 011 - 218 - 5712
Email : seiyukan-j@sapporo-c.ed.jp
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