
Hình thức tuyển sinh

Tuyển Sinh Đặc Biệt dành cho 
học sinh ngoại kiều trong tỉnh

Tuyển Sinh Đặc Biệt dành 
cho học sinh hồi hương

Tuyển Sinh Thông Thường

Tuyển Sinh 
Đặc Biệt

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP - CẤP 3 ☞ p.5

Xin mời xem trang 5 trong tài liệu hướng dẫn.
Hình thức tuyển sinh được chia làm 2 hình thức chính.

Loại thứ nhất là "Tuyển sinh thông thường" dành cho 

người đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc người có 

dự định tốt nghiệp trung học cơ sở.

Loại thứ hai là  "Tuyển sinh đặc biệt" dành cho người 

đủ điều kiện đặc biệt.

Ngoài ra, có hai hình thức trong "Tuyển sinh đặc 

biệt": dành cho học sinh ngoại kiều trong tỉnh và dành 

cho học sinh hồi hương.
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP - CẤP 3 ☞ p.5・6

Tuyển Sinh Đặc Biệt dành cho học sinh

hồi hương

Giấy tờ cần thiết khi nộp đơn dự thi v..v...

ABCD là điều kiện dự thi 

của Tuyển sinh thông 

thường.

ABCD là điều kiện dự thi 

của Tuyển sinh thông 

thường.

Thông tin về điệu kiện dự thi của "Tuyển sinh đặc biệt 

dành cho học sinh hồi hương" được ghi ở trang 5 

trong tài liệu hướng dẫn.

Người hội đủ điều kiện A B C kèm thêm điều kiện G.

G Do hoàn cảnh làm việc của phụ huynh, mà học 

sinh này đã sống ở nước ngoài liên tục hơn 2 năm và 
trở về Nhật sau ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Bắt buộc phải có hộ chiếu của người dự thi và phụ 

huynh. 

Xin mời xem chi tiết ở trang 6.

Nếu bạn không chắc mình có đủ điều kiện để dự thi 

hay không, xin vui lòng tham khảo ý kiến   của giáo 

viên trung học cơ sở hoặc người từ Sở Giáo Dục 

Tỉnh Kanagawa.
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP - CẤP 3 ☞ p.14

Các trường Koko có tuyển sinh đặc biệt dành cho học 
sinh hồi hương được liệt kê ở trang 14 của tài liệu 

hướng dẫn.

Đây là chỉ tiêu tuyển sinh là của năm ngoái. 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay sẽ được công bố vào 

cuối tháng 10.
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