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Xin mời xem trang 4 trong tài liệu hướng dẫn
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Thi Tuyển Chung
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Tất cả các 

trường 

Koko 

công lập 
tổ chức

dự thi
chỉ một 

trường duy 

nhất

Vào tháng 2 sẽ có kỳ thi tuyển chung.

Kỳ thi tuyển chung sẽ được tổ chức bởi tất cả các 

trường Koko công lập.

Bạn chỉ có thể dự thi 1 trường Koko duy nhất.

Tuyển sinh đặc biệt được tổ chức cùng lúc với thi 

tuyển chung.

Trước khi dự thi, bạn bắt buộc phải nộp đơn xin dự 

thi vào trường mà bạn có nguyện vọng thi vào.
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Thi Tuyển Chung

Kiểm tra học lực Thi vấn đáp như là kiểm tra tính

đặc sắc của thí sinh

Ở một số trường 
Koko

Tháng 2 

Năm 2023

Trong kỳ thi tuyển chung sẽ bao gồm thi kiểm tra học

lực và thi vấn đáp.

Ngoài ra ở một số trường Koko có tổ chức thi năng 

khiếu.
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Trường 

Koko tư 
thục

Thi Tuyển
Chung

Trường 

Koko tư 
thục

Nguyện vọng
duy nhất
Sengan

Nguyện
vọng đôi
Heigan

しりつこうこう Thi Tuyển
Chung

Vào trường Koko

tư thục

Vào trường Koko 

công lập

Tháng 2 

Năm 2023

Trường 

Koko tư 
thục

Trường hợp dự tuyển ở trường Koko tư thục
Phương pháp chỉ dự thi vào một trường Koko tư thục 
được gọi là "nguyện vọng duy nhất Sengan“
Phương pháp dự thi vào kỳ thi tuyển chung của một 
trường Koko tư thục mà bạn cho là dễ đậu và một 
trường Koko công lập mà bạn muốn theo học, được 
gọi là "nguyện vọng đôi Heigan“
Nếu đỗ cả hai trường Koko tư thục và Koko công lập 
trong "nguyện vọng đôi", bạn có thể huỷ trường tư 
thục và chọn học trường công lập.
Tuy nhiên, nếu chỉ đỗ ở trường Koko tư thục thôi thì 
bạn phải theo học trường đó. 
Nếu huỷ thì sau đó bạn sẽ không thể dự thi vào 
trường nào khác nữa.
Nếu thi vào trường Koko tư thục thì cần phải nghĩ đến 
vấn đề học phí nên bạn phải bàn bạc kỹ với phụ 
huynh.
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Thi Tuyển Chung

Thi tuyển phân bổ

Trường 

Koko tư 
thục

Thi vấn đáp
như là kiểm tra tính
đặc sắc của thí sinhKiểm tra học lực

Tháng 2 

Năm 2023

Tháng 3 

Năm 2023

Trường hợp bạn không đậu kỳ thi tuyển chung

Sau đó nếu bạn dự thi vào trường Koko tư thục và 

cũng bị rớt
Vào tháng 3 có tổ chức thi tuyển phân bổ
Đây là phần thi chỉ dành cho chương trình học không 
toàn thời gian và chương trình hàm thụ (học từ xa)

Bạn hãy lưu ý là cũng có trường Koko không tổ chức 

kỳ thi cho chương trình học không toàn thời gian

Ngoài ra những người đã đỗ ở kỳ thi tuyển chung hay 

những người đã đỗ vào trường Koko tư thục thì 

không được dự thi.

Phương pháp tuyển chọn thì giống như kỳ thi tuyển 

chung.
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Thi Tuyển Chung

Thi tuyển phân bổ

Trường 

Koko tư 
thục

Thi tuyển lần 2

Tháng 2 

Năm 2023

Tháng 3 

Năm 2023

Tháng 3 

Năm 2023

Trong trường hợp không đỗ cả kỳ thi tuyển phân bổ 

thì cũng có nơi tổ chức thi tuyển lần 2 ở một số 

trường Koko cho chương trình không toàn thời gian 

hay chương trình hàm thụ.

Xin đừng bỏ cuộc mà hãy cố gắng đến cùng!
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