
 

Gửi các bạn sắp nhập học vào trường cấp III 

          Thông báo 

 

1. Hãy tự tin lên trong cuộc sống tại nhà trường 

 Bạn có thể gặp khó khăn vì không biết tiếng Nhật hoặc vì là người nước ngoài, nhưng hãy 

tự tin lên. 

 Xã hội Nhật Bản hiện nay coi trọng những cá nhân có năng lực giỏi cả tiếng Nhật cả tiếng 

nước ngoài. Chúng tôi rất mong bạn cố gắng học tập tốt và sẽ là một người thông thạo cả tiếng mẹ 

đẻ (ngôn ngữ của mình) và tiếng Nhật. 

 

2. Việc hỗ trợ và hoạt động giao lưu dành cho học sinh nước ngoài 

＊ Có người hỗ trợ giúp học sinh nước ngoài học. (Dự án hỗ trợ giáo dục tiếng Nhật tại trường) 

＊ Có hoạt động giao lưu dành cho học sinh nước ngoài như sau: 

 

Tháng 5 Hội giao lưu học sinh cấp III (Tiệc chào mừng học sinh mới): 

 Đây là bữa tiệc giao lưu của các học sinh cấp ba người nước ngoài. Khoảng 200 học 

sinh nước ngoài học cấp III ở Osaka tập hợp và cùng chơi trò chơi, nói chuyện v.v.. 

Tháng 6 WaiWai! Talk Part 1: Hùng biện bằng ngôn ngữ của mình (tiếng mẹ đẻ) (dành cho học 

 sinh lớp 11 trở lên) 

 HANMADAN: Hội giao lưu giữa học sinh cấp ba gốc Triều Tiên và học sinh cấp III 

 Nhật Bản 

Tháng 10 One World: Hội giao lưu giữa những học sinh cấp ba gốc các nước ngoài mà ít khi 

được gặp nhau 

Tháng 11 Hội người Trung Quốc: Hội giao lưu của học sinh cấp ba gốc Trung Quốc  

Tháng 1 WaiWai! Talk Part 2: Hùng biện bằng ngôn ngữ của mình (tiếng mẹ đẻ) (học sinh lớp 

 10) 

 ベトナム語高校
こ う こ う

生活
せ い か つ

オリエンテーション資料
し り ょ う

 2020年 3月 



3. Những điều quan trọng trong sinh hoạt tại trường 

① Hãy coi trọng mỗi tiết học 

＊ Hãy nghe kỹ lời thầy cô giảng bài. 

＊ Hãy tuân theo khi thầy cô yêu cầu học sinh nộp bài. Bài tập đó 

cũng được đánh giá và chấm điểm. 

＊ Ở trường cấp III Nhật Bản, ngoài giờ học còn có một số hoạt động như: Đại hội thể thao, Hội 

diễn văn nghệ, Hoạt động ngoại khóa v.v.. Những hoạt động này cũng được coi giống như giờ 

học, cho nên học sinh không được tự ý nghỉ. 

 

② Hãy tuân thủ thời gian 

＊ Không được đến lớp muộn. 

＊ Khi nghỉ học hoặc đến muộn phải thông báo với trường trước. Hãy hỏi giáo viên chủ nhiệm về 

cách thức liên hệ. 

 

③ Hãy tuân thủ nội quy 

Trường học thường có nội quy bắt buộc. Học sinh phải biết trường mình theo học có các nội quy 

như thế nào. Một số trường không cho phép học sinh nhuộm tóc hoặc bấm lỗ tai. Nếu học sinh vi 

phạm sẽ bị xử lý Teigaku (cấm học). Đây là hình thức buộc học sinh tạm ngừng học một khoản thời 

gian (ví dụ: một tuần). Còn nếu đánh nhau với bạn thì có thể bị cấm học dù vì bất cứ nguyên nhân 

nào. 

 

④ Hãy kết bạn 

Đừng sợ không hiểu nhau vì không giỏi tiếng, hãy cố gắng bắt chuyện.  

Nếu có gì không rõ hãy cứ hỏi các bạn cùng lớp. 

 

4. Về thành tích ở trường cấp III 

① Cách đánh giá 

＊ Kiểm tra 4-5 lần/ năm. Theo đó, thầy cô sẽ đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

＊ Ngoài điểm kiểm tra, thái độ trong giờ học (không được ngủ gật hoặc nói chuyện với bạn bè), 

bài tập về nhà và sản phẩm nộp cho các thầy cô như vở bài tập cũng được xem xét đánh giá. Hãy 

nộp bài theo lời thầy cô. 

＊ Số lần có mặt tại lớp cũng ảnh hưởng đến kết quả học tập. Vì vậy đừng nghỉ học. 

 

② Lên lớp 

Ở trường cấp III, nếu kết quả học tập không đạt sẽ không được lên lớp (ví dụ: không lên được lớp 



11 sau khi học xong lớp 10). Hoặc số lần có mặt tại lớp không đủ tiêu chuẩn. Khi đó, học sinh sẽ 

phải lưu ban, học năm lại một năm nữa. 

 

5. Hướng đi sau khi tốt nghiệp 

① Hãy cố gắng tốt nghiệp cấp III. Ở Nhật Bản, nếu không có bằng cấp III thì sẽ gặp khó khăn 

trong khi xin việc hoặc hoạt động xã hội. 

 

② Học lên đại học 

＊ Trường đại học có 2 loại: gồm có trường công lập (trường do nhà nước, các tỉnh lập ra) và 

trường tư thục. Trong đó, có một số trường rất khó xin vào. 

＊ Để vào đại học, học sinh phải đi thi. Có nhiều cách thức thi. Cũng có một số trường có chính 

sách đặc cách dành cho học sinh hồi hương từ Trung Quốc (gia đình của người Nhật Bản ở lại tại 

Trung Quốc) và học sinh tới Nhật Bản định cư. Hãy hỏi ý kiến của giáo viên chủ nhiệm để tìm 

trường đại học phù hợp với mình. 

＊ Để vào đại học, sẽ cần tiền nhập học và học phí. Trong trường hợp nhập học vào trường tư lập, 

sẽ phải đóng hơn 100 vạn yên (1.000.000 yên) trong vòng một năm sau khi nhập học. Có chế độ 

học bổng (cho vay) hoặc khoản nợ giáo dục v.v.. Hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt. 

 

③ Đi làm 

Nếu muốn đi làm sau khi tốt nghiệp trường cấp III thì trường sẽ giới thiệu cho học sinh mấy công ty, 

cơ quan để đi xin việc. Khi xin việc, càng có kết quả học tập tốt hoặc số lần vắng mặt tại lớp ít, 

càng được xem xét ưu tiên. 

 


