PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ TRƯỜNG CẤP 2 BUỔI TỐI THÀNH PHỐ
SAGAMIHARA
1. MỤC ĐÍCH
Phiếu thăm dò ý kiến này thực hiện nhằm mục đích muốn được nghe ý kiến của người dân thành phố về trường
cấp 2 buổi tối. Xin vui lòng trả lời những câu hỏi sau
Trường cấp 2 buổi tối là trường công lập cấp 2 có khung giờ học vào buổi tối, đặc biệt dành cho những
người với nhiều lí do khác nhau, chẳng hạn như là những người chưa hoàn thành chương trình giáo dục
nghĩa vụ ( giáo dục bắt buộc ), những người mang quốc tịch nước ngoài mà chưa hoàn thành chương
trình giáo dục nghĩa vụ tại nước mình, những người không thường xuyên đến trường vv..vv

2.ĐỐI TƯỢNG THĂM DÒ Ý KIẾN
ĐỐI TƯỢNG NHẬP HỌC
① Những người chưa tốt nghiệp cấp 1, cấp 2
② Vì nhiều lí do, những người không có điều kiện tham gia đầy đủ chương trình giáo dục nghĩa vụ

3. THỜI HẠN
Từ ngày 7 ( Thứ 2 ) tháng 1 năm 2019 ~ ngày 31 ( Thứ 5 ) tháng1 năm 2019

4. CÁCH HỒI ĐÁP ( CÁCH TRẢ LỜI )
(１) Hãy trực tiếp điền vào phiếu thăm dò ý kiến ở mặt sau, và hãy gửi hồi đáp ở bất cứ những cơ sở nào dưới
đây.
① Thùng nhận phiếu hồi đáp ở Phòng Công Chúng ( Kominkan )
② Mang gửi trực tiếp đến Phòng Giáo Dục ở trường học
③ Gửi bằng đường bưu điện hoặc fax đến Phòng Giáo Dục ở trường học
(2 ) Vào tính năng PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN trên trang nhà cùa thành phố cũng có mục hồi đáp
「PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ TRƯỜNG CẤP 2 BUỔI TỐI」

5. Gửi đến: BAN GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ SAGAMIHARA
(１) Trường hợp mang đến trực tiếp
〒 525-5277
Sagamiharashi, Chyuo ku, Chyuo 2-11-15 Shiyakusho, Tòa nhà thứ 2 , tầng 5
( Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, ngày thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)
(2 ) Trường hợp gửi bưu điện 〒525-5277
Sagamiharashi, Chyuo ku, Chyuo 2-11-15 Shiyakusho
(3 ) Trường hợp gửi qua fax

042- 758- 9036

6. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC
Sagamihara Shiyakusho ( Ủy Ban Hành Chính Thành Phố Sagamihara )
BAN GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG

42-704-8918 ( Trực tiếp )

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN vềTRƯỜNG CẤP 2 BUỔI TỐI THÀNH PHỐ SAGAMIHARA
( DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NHẬP HỌC )

※ Đánh dấu vào ô □
CÂU HỎI 1 Bạn có đang sống ở thành phố Sagamihara không ? Đang làm việc ở thành phố Sagamihara ?

□①
CÂU HỎI 2

□②

Có

Không

Hãy cho biết độ tuổi của bạn

□① 16~ 19 tuổi

□② Dưới 30 tuổi

□③ Dưới 40 tuổi

□⑤ Dưới 60 tuổi

□⑥ Dưới 70 tuổi

□⑦ Dưới 80 tuổi ~

□④Dưới 50 tuổi

CÂU HỎI 3 : Hãy cho biết quốc tịch và tình trạng học tập của bạn.
□①Người Nhật, vì nhiều lí do nên chưa tốt nghiệp được cấp 2
□②Người Nhật, đã tốt nghiệp cấp 2 ( Nhưng cảm thấy chưa học hoàn chỉnh trình độ cấp 2)
□③Người có mang yếu tố nước ngoài, tại Nhật hoặc tại nước của mình chưa được học hoàn
chỉnh
CÂU HỎI 4:Trong những cơ hội học tập dưới đây, bạn muốn đi học ở đâu nhất ?
□①Trường cấp 2 buổi tối □②Trường cấp 3 (Bao gồm chế độ học bán thời gian, và học hàm thụ)
□③Trường chuyên môn ( Vừa học văn hóa vừa học nghề )
□④Trường hợp khác ( Bao gồm những nơi có học tiếng Nhật )
□⑤Không muốn đi học
CÂU HỎI 5: Trong điều kiện sinh hoạt của bạn ,theo những khung giờ học dưới đây, khung giờ nào thích hợp
với bạn nhất
□①

8:30 ~ 13:00

□② 13:00 ~ 17:30
□③ 17:30 ~ 22:00
CÂU HỎI 6: ( Dành cho người trả lời câu hỏi 4, phần ① ) Lí do đó là gì ? Có thể trả lời nhiều câu.
□①Muốn tốt nghiệp trường cấp 2 Nhật Bản
□②Dù đã tốt nghiệp cấp 2 nhưng muốn học lại một lần nữa
□③Muốn học thêm kiến thức và kỹ năng, muốn học tiếp lên cấp 3 và muốn đi làm
□④Muốn học tiếng Nhật
□⑤Trường hợp khác (

)

CÂU HỎI 7: (Dành cho người trả lời câu hỏi 6 phần④) Hiện tại, bạn đang học tiếng Nhật như thế nào ?
Có thể trả lời nhiều câu
□①Học tiếng Nhật có đóng học phí ở những lớp hoặc trường Nhật ngữ
□②Học tiếng Nhật miễn phí ở những lớp hoặc trường Nhật ngữ
□③Học qua tivi, radio,sách, tài liệu bán ngoài thị trường
□④Trường hợp khác
□⑤Không muốn học.

Việc thăm dò ý kiến đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự hợp tác của quí vị

