
＜Cách chọn trường trung học phổ thông＞ 
 

Q1. Dù là tốt nghiệp trường trung học phổ thông theo chương trình không toàn thời (teijisei) 

hay chương trình hàm thụ (tsushinsei) thì bằng tốt nghiệp có giống như tốt nghiệp trường trung 

học phổ thông theo chương trình toàn thời (zennichisei) không? 

 

A1. Là văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì đều giống nhau. 
 

Q2. Nếu muốn vào đại học liên quan đến kỹ thuật thì nên học trường trung học phổ thông kỹ 

thuật đúng không? 

 

A2. Không phải là trung học phổ thông kỹ thuật thì vẫn theo đại học kỹ thuật được. Người 

sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông kỹ thuật hay trung học phổ thông thương nghiệp thì 

thường là sẽ đi làm (nhân viên chính thức). Người theo học đại học thì thường học ban phổ 

thông (futsu-ka) của trung học phổ thông. 
 

Q3. Nếu không học tiếp lên trung học phổ thông thì có thể đi làm (nhân viên chính thức) 

không? 

 

A3. Công ty mà có tuyển người tốt nghiệp trung học cơ sở thì có giới hạn, rất là ít. Hầu như 

mọi công việc đều cần phải bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.  

 

Q4. Hãy chỉ giúp cho tôi cách chọn trường trung học phổ thông. 
 

A4. 

・Nên suy nghĩ về những điểu như「bạn có thể học những điều có ích cho tương lai của bạn 

hay không?」,「có phù hợp với lực học của bạn hay không?」,「có trang bị hệ thống hỗ trợ 

như học tiếng Nhật hay không?」để chọn trường trung học phổ thông phù hợp.  

・Các bạn nên lắng nghe câu chuyện của các anh chị học khóa trước (senpai) , tham khảo để 

chọn trường. 

Q＆ A 

Những câu hỏi thường gặp 

ベトナム語 



・Hãy tham gia buổi giải thích của các trường trung học phổ thông mà bạn nghĩ là có khả năng 

sẽ dự thi và tham quan những trường học này. 
・Sau khi nộp đơn xin dự tuyển, trong thời gian ngắn bạn phải quyết định trường có nguyện 

vọng thay đổi (tham khảo ở Q7) nên hãy chọn sẵn khoảng 3 trường trung học phổ thông.  
 

 

Q5. Nếu muốn học đại học thì nên đi theo trung học phổ thông nào? 
 

A5. Hãy xem sách hướng dẫn dự thi có bán ngoài thị trường hay “những trường chính yếu 

có thể học tiếp lên” và tham khảo xem các học sinh tốt nghiệp trường trung học phổ thông đó 

đã vào học ở trường đại học nào. Thông thường những người có điểm thành tích học tập 

(naishinten) tốt hay điểm thi bình quân (hensachi) vào trường phổ thông trung học cao thì khả 

năng theo học đại học cao.   

 
※Naishinten là số điểm tổng thành tích ở trường trung học cơ sở. 9 môn học X 5 điểm của 

năm 2 (lớp 8) + 9 môn học X 10 điểm của năm 3 (lớp 9) . Tổng số điểm cao nhất sẽ là 135 

điểm.  

 

※Hensachi là điểm bình quân thành tích của tổng số người dự thi vào trường trung học phổ 

thông, sẽ tính hensachi là 50 cho người có điểm ngang với điểm bình quân của tổng số người 

dự thi. Trường trung học phổ thông có hensachi cao nhất là từ 70~79  

 
Q6. Thành tích ở trường trung học cơ sở không tốt. Với thành tích như vậy thì xin hãy cho 

việc trường trung học phổ thông nào có thể theo học được?  
 

A6. 

・Hầu như các trường trung học phổ thông mà tuyển sinh đặc biệt dành cho người nước ngoài 

sống trong tỉnh thì không lấy thành tích ở trưởng trung học cơ sở (thành tích học bạ) làm tài 

liệu để phán đoán đậu hay rớt. 

・Trường trung học phổ thông sáng tạo (Create School) cũng có trường không tổ chức thi năng 

lực học tập. 

・Hãy suy nghĩ sẵn trước về kỳ thi tuyển sinh lần hai hay dự thi vào trung học phổ thông bán 

toàn thời.  
 

Q7. Lúc nào thì có thể thay đổi nguyện vọng? 
 

A7. Thay đổi nguyên vọng là sau khi đã nộp đơn xin dự thi và xem công bố trên báo về “tình 

hình nguyện vọng dự thi”, hãy xác nhận xem “số lượng người trường tuyển” và “số lượng 

người có nguyện vọng dự thi”, suy nghĩ về sự cân bằng với năng lực thực của mình và phán 

đoán xem có nên thay đổi nguyện vọng dự thi hay không? Khi phán đoán thì hãy thảo luận kĩ 

với phụ huynh, người hỗ trợ, giáo viên trường trung học cơ sở. Từ khi có công bố trên báo cho 

đến khi làm thủ tục thay đổi nguyện vọng dự thi thì không có thời gian nhiều. Để có thể sử 

dụng một cách hiệu quả việc thay đổi nguyện vọng, cần thiết phải chuẩn bị từ trước khi nộp 

đơn xin dự thi.  

 
Q8. Khi thay đổi nguyện vọng dự thi thì làm như thế nào? 
 

A8. Khi thay đổi nguyện vọng dự thi, phụ huynh cần thiết phải truyền đạt với giáo viên phổ 



thông cơ sở. Trong trường hợp có khả năng sẽ thay đổi nguyện vọng dự thi thì chẳng hạn như 

khi họp giữa 3 người (giáo viên, phụ huynh và học sinh) thì cần thiết phải cho giáo viên trung 

học cơ sở biết về điều này. 

 
Q9. Tôi được giáo viên khuyến khích nên xin nguyện vọng đôi với trường trung học phổ 

thông tư thục. Tôi có nên xin nguyện vọng đôi không? 

 
A9. 

・Bằng mọi cách muốn theo học trường trung học phổ thông mà khi trường đó khó có thể đỗ 

thì hãy suy nghĩ về nguyện vọng đôi với trường trung học phổ thông tư thục. Tuy nhiên, khi 

bạn đậu trường trung học phổ thông tư thục mà lại rớt trường trung học phổ thông công lập thì 

bạn bắt buộc phải theo học trường trung học phổ thông đó. Ngoài ra, trường trung học phổ 

thông tư thục thì mất tiền. Mặc dù có tiền hỗ trợ học tập nên học phí có rẻ hơn nhưng còn tốn 

tiền ở những chi phí khác nữa nên cần phải chú ý. 

 
・Cho dù không chọn nguyện vọng đơn thì bạn cũng có thể dự thi tuyển lần 2 của trường trung 

học phổ thông hay trung học phổ thông theo chương trình không toàn thời. Trước khi quyết 

định chọn nguyện vọng đôi hay không, hãy bàn luận kĩ với phụ huynh. 

 

 

＜Tuyển sinh đặc biệt＞ 
 
Q10. Tôi không biết mình có đủ tư cách để dự thi tuyển sinh đặc biệt dành cho người nước 

ngoài sống trong tỉnh hay không. 

 
A10. Hãy kiểm tra tư cách nguyện vọng dự thi ở trang 5 của tập hướng dẫn (guidebook). Nếu 

xem xong vẫn không biết thì hãy liên hệ với Sở Giáo dục tỉnh Kanagawa. 

 
Q11. Trong trường hợp tôi sống ở nước ngoài trên 2 năm nhưng bố mẹ thì ở Nhật, vậy tôi có 

thể dự thi tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh ngoại kiều hồi hương không?  
 

A11. Tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh ngoại kiều hồi hương là đối tượng người mà vì 

tình cảnh bố (mẹ) vì công việc mà phải sống ở nước ngoài và cùng theo bố (mẹ) sống ở nước 

ngoài nên trong trường hợp học ở nước ngoài một mình thì được xem là đi du học nên không 

thuộc đối tượng của tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh ngoại kiều hồi hương. Tuy nhiên, 

trong trường hợp mà tình thế buộc phải để con sống ở nước ngoài một mình thì hãy bàn luận 

với Sở Giáo dục tỉnh Kanagawa.  

 
Q12. Trong trường hợp mất hộ chiếu, không có hộ chiếu cũ trong tay, ngoài ra không có con 

dấu của xuất nhập cảnh trên hộ chiếu thì nên làm thế nào? 

 
A12. Cần thiết phải có “Ghi chép về hồ sơ xuất nhập cảnh” mà được phát hành bởi Bộ Tư 

pháp của Nhật Bản. Bạn có thể xin cấp thông qua trang chủ của Bộ Tư pháp và có thể nhờ 

chuyển qua đường bưu điện. Tuy nhiên, vì phải mất khoảng 1 tháng nên hãy làm thủ tục xin 

cấp sớm. 

 

＜Nhập học theo dạng chuyển trường＞ 



 
Q13. Trong trường hợp học xong 1 năm ở trung học phổ thông ở nước ngoài và đến Nhật thì 

có khả năng chuyển vào học ở trung học phổ thông hay không? 

 
A13. Nếu kết thúc việc học ở nước ngoài tương đương với 1 năm thì có thể chuyển trường 

nhập học vào trường trung học phổ thông Nhật Bản nhưng trường trung học phổ thông có thể 

chuyển vào học và thời kỳ có thể chuyển vào học thì có quyết định sẵn. Ngoài ta, vì đối với 

những người trình độ tiếng Nhật không đủ mà không thể nhận sự hỗ trợ học tập tiếng Nhật 

hay không thể học chương trình học của năm thứ nhất của trường trung học phổ thông nên hãy 

bàn luận kỹ ở “Trung tâm thông tin chuyển vào nhập học” có viết ở trang 19 của tập hướng 

dẫn (guidebook)  
 

＜Ngoài ra＞ 
 
Q14. Tôi không biết phương pháp học tập. Xin hãy chỉ giúp tôi. 

 
A14. Có rất nhiều lớp học địa phương để hỗ trợ cho người khó tự học một mình hoặc là người 

khó học ở trung tâm học thêm (juku) v.v.. Những lớp học này thì có nhiều chỗ miễn phí. Ở 

trong phần tài liệu có “danh sách các lớp học” nên hãy tham khảo ở đấy. 

 

Q15. Nếu tham gia câu lạc bộ ngoại khóa thì có lợi cho việc phỏng vấn không? 
 

A15. Những việc như là tham gia câu lạc bộ ngoại khóa khi học ở trung học cơ sở và “đã 

tham gia vào đại hội của tình” hay “đã được nhận giải thưởng” thì không có lợi ngay tức thời 

khi phỏng vấn. Ở buổi phỏng vấn, điều quan trọng là bạn hãy truyền đạt cụ thể về việc bạn đã 

cố gắng như thế nào ở câu lạc bộ ngoại khóa. 

 
Q16. Hãy chỉ giúp trường trung học phổ thông mà thể tham gia giờ học bằng tiếng Anh. 
 

A16. Ở trường trung học phổ thông công lập thuộc tỉnh Kanagawa thì không có trường trung 

học phổ thông mà có dạy tất cả các môn học bằng tiếng Anh. Tuy nhiên cũng có một số trường 

có giờ học tiếng Anh để nâng cao năng lực. 


