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静岡県立ふじのくに中学校入学者募集要項【第 2次募集】（ベトナム語） 

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS FUJINOKUNI TỈNH SHIZUOKA 

NĂM HỌC 2023 

【 Đợt tuyển sinh thứ hai 】 

 

１ Những điều bạn có thể học được tại trường THCS Fujinokuni, tỉnh Shizuoka 

Đây là trường dành cho những học sinh không thể tốt nghiệp tiểu học, THCS, hoặc những học 

sinh đã tốt nghiệp THCS nhưng hầu như không đến trường vì nhiều lý do khác nhau (Ở Nhật có 

nhiều trường hợp học sinh tiểu học và THCS dù không đến trường đầy đủ nhưng vẫn được công 

nhận tốt nghiệp dựa trên sự phán đoán của nhà trường), được học tập những nội dung ở cấp độ 

THCS. Bạn không thể chỉ học tiếng Nhật tại trường học này. 

 

2 Địa chỉ trường THCS Fujinokuni 

・ Trường học chính tại Iwata 

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Tempyo no machi, 1-6-16 Nakaizumi, thành phố Iwata, tỉnh 

Shizuoka. 

・ Phòng học tại Mishima 

Địa chỉ: Tầng 6 Trường THPT Mishima Choryo, 1-3-93 Bunkyocho, thành phố Mishima, 

tỉnh Shizuoka. 

 Giờ học bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. 

 

3 Chỉ tiêu tuyển sinh 

Khoảng 20 học sinh 

 

4 Điều kiện nhập học (Những người có thể học tại trường THCS Fujinokuni) 

Những người đáp ứng được tất cả những điều kiện sau đây có thể học tại trường THCS 

Fujinokuni. 

・ Những người đang sống ở tỉnh Shizuoka 

・ Những người trên 15 tuổi kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 (những người sinh trước ngày 1 

tháng 4 năm 2008) 

・ Những người không thể tốt nghiệp tiểu học,THCS ở Nhật Bản hoặc ở nước ngoài; những 

người đã tốt nghiệp THCS mà không được học đầy đủ những kiến thức cần thiết. 

 ※Những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, v.v. ở Nhật Bản hoặc 

ở nước ngoài không thể học tại trường THCS Fujinokuni. 

・ Đối với công dân nước ngoài thì cần có có thẻ cư trú (Những người có tư cách lưu trú không 

phải là "Du học") 

 

5 Cách thức quyết định phân lớp học 

Chúng tôi sẽ lắng nghe nguyện vọng của học sinh về việc muốn học ở Trường học chính tại 

Iwata hay Phòng học tại Mishima rồi sau đó quyết định phân lớp học. 
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6 Cách đăng ký nhập học 

・ Vui lòng mang các giấy tờ cần thiết đến Phòng Giáo dục bắt buộc, Hội đồng Giáo dục Tỉnh 

Shizuoka hoặc gửi qua đường bưu điện. 

・ Nếu bạn gửi qua đường bưu điện, vui lòng gọi cho Phòng Giáo dục bắt buộc, Hội đồng Giáo 

dục Tỉnh Shizuoka trước khi gửi. Hãy gửi hồ sơ dưới dạng Bưu phẩm đảm bảo (Kan-i 

Kakitome, thường dùng để gửi thư) tại madoguchi của bưu điện. 

・Hãy tự thanh toán chi phí khi đem giấy tờ đến nộp hay chi phí gửi hồ sơ qua đường bưu điện. 

(1) Thời gian tiếp nhận hồ sơ 

Từ ngày 17/10/2022 (Thứ Hai) đến ngày 28/10/2022 (Thứ Sáu) 

A. Trường hợp đem hồ sơ đến nộp : Từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều 

(Không tiếp nhận hồ sơ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật) 

B. Trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện : Vui lòng gửi tại Madoguchi của bưu điện 

trước ngày 28/10/2022 (Thứ Sáu). 

(2) Những giấy tờ cần thiết 

Vui lòng chuẩn bị các giấy tờ từ A đến E dưới đây và cho vào phong bì Kakugata 2 (Bao thư 

A4, có thể bỏ giấy tờ cỡ giấy A4 mà không cần gấp lại), dán nhãn địa chỉ người nhận lên 

phong bì (Tờ giấy có ghi mã bưu điện, địa chỉ và họ tên của người nhận) và gửi đi. Khi gửi 

bằng đường bưu điện, vui lòng dán tem trị giá 460 yên và gửi hồ sơ dưới dạng Bưu phẩm đảm 

bảo tại madoguchi của bưu điện. 

A. Đơn xin nhập học (Mẫu số 1-2) 

B. Tài liệu phỏng vấn (Mẫu số 2) 

C. Thẻ chứng nhận cư trú (Juuminhyou - bản gốc) (1 bản)  

Chỉ cần thiết đối với những người mang quốc tịch Nhật Bản. 

・Thẻ vừa được cấp trong vòng 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ 

・Trên thẻ chứng nhận cư trú không cần thiết có những thông tin sau đây: 

Địa chỉ thường trú (ghi trên sổ hộ khẩu), thông tin của những người khác ngoài người đăng 

kí nhập học, My number (Thông tin cá nhân), mã số thẻ chứng nhận cư trú, chủ hộ / mối 

quan hệ với chủ hộ. 

D. Bản sao thẻ cư trú (mặt trước và mặt sau)  

Chỉ cần thiết đối với những người mang quốc tịch nước ngoài 

E. Phong bì thư trả lời (Phong bì dùng để bỏ thư trả lời từ nhà trường) (2 cái)  

Vui lòng dán nhãn địa chỉ người nhận (Tờ giấy có ghi mã bưu điện, địa chỉ và họ tên của 

người nhận) và một con tem trị giá 404 yên lên phong bì Nagagata 3 (Phong bì dài 120mm x 

235mm) 

 

〇 Bạn có thể lấy mẫu giấy tờ cần thiết và nhãn địa chỉ người nhận tại những địa điểm sau: 

 1. Trang chủ của trường THCS Fujinokuni, tỉnh Shizuoka 

 2. Phòng Giáo dục bắt buộc, Hội đồng Giáo dục Tỉnh Shizuoka 

 3. Tempyo no Machi (Góc pamphlet ở tầng 3)  
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 4. Văn phòng tầng 1 Trường THPT Mishima Choryo 

 

(3) Trường hợp thay đổi địa chỉ 

Trong trường hợp bạn thay đổi địa chỉ sau khi nộp đơn xin nhập học, vui lòng liên hệ ngay với 

Phòng Giáo dục bắt buộc, Hội đồng Giáo dục Tỉnh Shizuoka để được xử lý. 

〇 Cách thức liên lạc  

1. Điện thoại 

2. E-mail 

 3. Mục "Liên hệ" trên trang chủ của trường THCS Fujinokuni, tỉnh Shizuoka. 

 

7 Phỏng vấn 

(1) Địa điểm phỏng vấn 

Tầng 8 Tòa nhà phía Tây, Văn phòng Chính quyền tỉnh Shizuoka  

(2) Nội dung phỏng vấn 

Thời gian phỏng vấn khoảng 20 phút. 

Chúng tôi sẽ hỏi về mục tiêu của bạn sau khi nhập học,v.v. 

(3) Ngày phỏng vấn 

・ Từ ngày 21/11/2022 (Thứ Hai) đến ngày 25/11/2022 (Thứ Sáu)  

※Trừ ngày lễ 

・ Địa điểm, ngày và thời gian phỏng vấn cụ thể sẽ được Hội đồng Giáo dục Tỉnh Shizuoka 

thông báo qua đường bưu điện vào ngày 10/11/2022 (Thứ Năm). 

・ Nếu bạn không thể đến phỏng vấn vào ngày được thông báo, hãy gọi cho Phòng Giáo dục 

bắt buộc, Hội đồng Giáo dục Tỉnh Shizuoka trước ngày 18/11/2022 (Thứ Sáu) để thay đổi 

ngày và thời gian phỏng vấn. 

Thời gian có thể gọi điện thoại : Từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều 

(Không nhận điện thoại vào Thứ Bảy và Chủ Nhật) 

 

8 Đối với thí sinh nhập học 

(1) Thông báo kết quả phỏng vấn 

Giấy thông báo kết quả phỏng vấn sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện vào ngày 

5/12/2022 (Thứ Hai). 

(2) Xác nhận ý định nhập học 

・ Những thí sinh quyết định nhập học tại trường vui lòng nộp Đơn xác nhận ý định nhập 

học (Mẫu số 3). 

〇 Cách thức nộp đơn  

1. Nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục bắt buộc, Hội đồng Giáo dục Tỉnh Shizuoka  

・Thời gian nộp đơn: Từ ngày nhận Giấy thông báo kết quả phỏng vấn cho đến ngày 

16/12/2022 (Thứ Sáu) 

   Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 

   Từ 9h30 sáng đến 4h30 chiều  
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・Vui lòng tự thanh toán các chi phí cần thiết để đi nộp đơn. 

2. Gửi qua đường bưu điện 

・Thời gian nộp đơn: Từ ngày nhận Giấy thông báo kết quả phỏng vấn cho đến ngày 

16/12/2022 (Thứ Sáu) 

・Vui lòng gọi cho Phòng Giáo dục bắt buộc, Hội đồng Giáo dục Tỉnh Shizuoka trước khi 

gửi đơn.  

・ Hãy gửi đơn dưới dạng Bưu phẩm đảm bảo (Kan-i Kakitome, thường dùng để gửi thư) 

tại madoguchi của bưu điện. 

・Hãy tự thanh toán chi phí gửi đơn qua đường bưu điện. 

 

Nếu bạn không nộp Đơn xác nhận ý định nhập học trước ngày 23/12/2022(Thứ Sáu), 

thì bạn sẽ không thể nhập học. 

 

(3) Giấy thông báo nhập học ( Giấy thông báo rằng bạn có thể nhập học) 

Giấy thông báo nhập học sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện vào ngày 

30/09/2022(Thứ Hai). 

 

9 Trường hợp bạn từ bỏ việc nhập học 

Trường hợp bạn không thể nhập học sau khi đã nộp Đơn xác nhận ý định nhập học, vui lòng 

gửi ngay Đơn xin từ chối nhập học (Mẫu số 4) đến Phòng Giáo dục Bắt buộc, Hội đồng Giáo 

dục Tỉnh Shizuoka. 

 

10 Đối với thí sinh là người khuyết tật (về thể chất và tinh thần ) 

Đối với những ai muốn nhà trường lưu ý điều gì đó khi phỏng vấn vì là người khuyết tật , vui 

lòng viết vào mục "5. Điều bạn muốn nhà trường biết và điều bạn lo lắng về nhà trường" trong 

Tài liệu phỏng vấn (Mẫu số 2) rằng "Bạn muốn nhà trường lưu ý điều gì" và "Lí do". 

 

11 Trong trường hợp Cơ quan Khí tượng Nhật Bản công bố "Thông tin tạm thời về Trận 

siêu động đất Nankai Torafu (đang điều tra)" 

(1) Trong trường hợp công bố trước ngày phỏng vấn 

Hãy thu thập thông tin về trận động đất và cách thoát hiểm trên TV, radio, điện thoại di 

động,v.v. Ngoài ra, vui lòng xem mục "Thông báo" trên trang chủ của trường THCS 

Fujinokuni, tỉnh Shizuoka. 

(2) Trong trường hợp công bố vào ngày phỏng vấn 

・ Buổi phỏng vấn sẽ không được tổ chức. Hãy nghe cẩn thận hướng dẫn của người phụ trách 

của nhà trường và di chuyển đến nơi an toàn. 

・ Hãy xem và làm theo hướng dẫn được đăng trên mục "Thông báo" trên trang chủ của 

Trường THCS Fujinokuni, Tỉnh Shizuoka. 
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12 Thông tin liên hệ 

Phòng Giáo dục bắt buộc, Hội đồng giáo dục Tỉnh Shizuoka 

・Địa chỉ: 9-6 Otemachi, Aoi-ku, Shizuoka 420-8601 

(Tầng 7, Tòa nhà phía Tây, Văn phòng chính quyền Tỉnh Shizuoka ) 

・TEL (054) 221-3106 

・FAX (054) 221-3558 

・E-mail: kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp 

・URL trang chủ của trường THCS Fujinokuni tỉnh Shizuoka 

https://fujinokuni-jhs.jp  


