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Về định hướng tương lai sau khi tốt nghiệp THCS 
 

  

Hội đồng giáo dục thành phố Nagoya 

 

1. Hướng đi chủ yếu sau khi tốt nghiệp THCS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Sau khi tốt nghiệp THCS, để có thể đi làm hay học lên tiếp thì thường phải dự thi kiểm tra học 

lực. 

 

・Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ giáo dục (tiểu học/ THCS) không thể học vượt lớp lên khoá 

trên hay học tại các trường nâng cao. Tại bậc THPT và đại học trừ một số trường hợp ra thì 

cũng như vậy. 

 

 

 

Trường chuyên môn THPT (5 năm) 

Trường hỗ trợ đặc biệt  

Khoa THPT (3 năm) 

Trường học nghề  

Khoa THPT (1 ~ 3 năm) 

 

Đại học (Thường 4 hoặc 

6 năm) 

Cao đẳng (2 năm) 

Trường học nghề 

Khoa chuyên môn (2 ~ 4 

năm) 

  

Cao học 

T
ố
t n

g
h
iệp

 T
H

C
S

 

Đ
i làm

 

Trường THPT 

Hệ toàn thời gian (3 năm) 

Hệ không chính quy (Thường 

trong 4 năm) 

Hệ đào tạo qua mạng (Thường 

trong 4 năm) 
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 2.Hướng dẫn định hướng tuơng lai tại THCS 

(1) Buổi thuyết minh về định hướng tương lai 

Đây là buổi hướng dẫn về định hướng tương lai sau khi tốt nghiệp THCS (đi làm hay học tiếp). 

Đối tượng chính là toàn bộ học sinh và phụ huynh năm 3 THCS. Người tham gia không chỉ được biết 

thông tin về định hướng tương lai thông thường, mà còn được cung cấp thời gian tổ chức buổi thuyết 

minh của các trường, xu hướng chọn hướng đi tương lai của các học sinh tốt nghiệp. 

 

(2) Buổi tư vấn cá nhân 

Giáo viên phụ trách sẽ trao đổi riêng với từng học sinh và phụ huynh về định hướng tương lai. Có 

thể trao đổi với nhau về nguyện vọng của từng người, hướng đi tương lai cụ thể của học sinh.  

 

(3) Cung cấp thông tin về định hướng tương lai qua các tờ bướm, shinrodayori...v.v 

Nhiều thông tin liên quan đến việc đi làm hay học lên được truyền tải thường xuyên thông qua các 

tờ bướm, shinrodayori...v.v. Các em học sinh và phụ huynh hãy chú ý đến hạn chót nộp các hồ sơ 

quan trọng, cần cho việc đi làm hay học tiếp lên như các buổi học trải nghiệm hay giấy đăng ký tham 

gia các buổi tư vấn. 

 

3. Học lên  

Có rất nhiều nơi để học lên tiếp sau khi tốt nghiệp THCS như trường chuyên môn THPT, trường THPT, 

(như hệ toàn thời gian, hệ không chính quy, hệ đào tạo qua mạng) trường học nghề, trường hỗ trợ đặc biệt. 

 

(1) Các trường THPT quốc lập/ công lập/ tư lập trong tỉnh Aichi  

(A) Trường THPT quốc lập: Có 2 trường THPT trực thuộc, và 1 trường THPT chuyên môn 

(B) Trường THPT công lập: Có khoảng 165 trường. Ngoài các khoa thông thường, còn có các khoa 

tổng hợp, khoa liên quan đến công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp, gia đình, thuỷ sản, phúc 

lợi,… Trong thành phố Nagoya, có trường THPT Aichi kenritsu và trường THPT Nagoya shiritsu 

(C) Trường THPT tư lập: Có khoảng 55 trường. Các trường có nhiều nét đặc sắc như thực hiện giáo 

dục nhất quán từ THCS/ THPT/ đại học, hay dạy bằng giáo trình riêng. 

 

(2) Các khoá học 

(A) Khoá học hệ toàn thời gian: Học khung thời gian giống như THCS. Thông thường, sau 3 năm sẽ 

tốt nghiệp. 

(B) Khoá học hệ không chính quy. Có hệ không chính quy ca tối và ca ngày. Thông thường, 1 ngày 

học 4 tiếng, sau 4 năm sẽ tốt nghiệp. 

(C) Khoá học hệ đào tạo từ xa: Tổ chức học tại nhà, chữa báo cáo, học một số buổi ở trường. Thông 

thường, sau 4 năm sẽ tốt nghiệp. 
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(3) Các kỳ thi tuyển chọn/ kiểm tra chính  

Tuỳ từng trường học lên, hay các khoá học sẽ khác nhau. Có những trường sẽ có hỗ trợ đặc biệt đối với 

học sinh người nước ngoài. (Dưới đây, là những trường công lập thuộc khu vực Owari thực hiện thi tuyển 

chọn đặc biệt) 

[Tuyển chọn du học sinh về nước] 

Trường THPT Nagoya shiritsu Meitou - Khoa quốc tế ngôn ngữ Anh; Trường THPT Aichi kenritsu 

Chigusa - Khoa giáo dưỡng quốc tế; Trường THPT Aichi kenritsu Nakamura - Khoa thông thường; 

Trường THPT Aichi kenritsu Kariyakita - Khoa giáo dưỡng quốc tế 

[Tuyển chọn học sinh nước ngoài, học sinh Trung Quốc] 

Trường THPT Aichi kenritsu Nagoya Minami - Khoa thông thường; Trường THPT Aichi kenritsu 

Komaki - Khoa thông thường; Trường THPT Aichi kenritsu Higashiura - Khoa thông thường; Trường 

THPT Aichi kenritsu Nakagawa Shougyou - Khoa thương nghiệp; Trường THPT Aichi kenritsu Toyota 

Koka - Khoa công nghiệp; Trường THPT Aichi kenritsu Toyokawa Koka – Khoa công nghiệp; Trường 

THPT Aichi kenritsu Iwakura Sougou – Khoa tổng hợp; Trường THPT Aichi kenritsu Chiryu - Khoa 

tổng hợp; Trường THPT Aichi kenritsu Toyohashi Nishi - Khoa tổng hợp. 

 

（A）Trường THPT công lập - Khoá hệ toàn thời gian 

①  Thi tuyển chọn có tiến cử: Phỏng vấn (kiểm tra đặc biệt) 

※Tuy nhiên, cũng phải thi kiểm tra học lực  (5 môn: quốc ngữ, xã hội, toán, vật lý, tiếng Anh) 

②  Thi tuyển chọn thông thường: Thi kiểm tra học lực (5 môn: quốc ngữ, xã hội, toán, vật lý, tiếng Anh), 

phỏng vấn, (kiểm tra đặc biệt) 

③  Thi tuyển chọn đặc biệt: 

・Thi tuyển chọn người nhập học là du học sinh về nước (Tuyển chọn du học sinh về nước): Kiểm tra học 

lực (môn thi có ở trang 13), phỏng vấn 

※ Sẽ quyết định người trúng tuyển dựa trên bảng điểm 3 môn của bài thi học lực (quốc ngữ, toán, tiếng 

Anh) và kết quả phỏng vấn. 

・Tuyển chọn người nhập học do là học sinh nước ngoài, học sinh Trung Quốc: (Tuyển chọn học sinh 

người nước ngoài): 

Kiểm tra học lực (vì ＊tuyển chọn thông thường, thi 5 môn: quốc ngữ, xã hội, toán, vật lý, tiếng Anh), 

phỏng vấn cá nhân. 

※ Ngày phỏng vấn, sẽ tiến hành thi học lực (tổng hợp nội dung cơ bản của 3 môn thành 1 bài kiểm tra, 

có kèm cách đọc chữ hán, 45 phút) 

※ Sẽ quyết định người trúng tuyển dựa trên bảng điểm bài kiểm tra học lực tuyển chọn học sinh nước 

ngoài và kết quả phỏng vấn cá nhân. 

 

（B）Trường THPT công lập - Hệ không chính quy 

Kiểm tra học lực cơ bản (3 môn: quốc ngữ, toán, tiếng Anh), viết luận, phỏng vấn 

 

（C）Trường THPT tư lập – Hệ toàn thời gian 

・Thi nhập học có tiến cử: Phỏng vấn, kiểm tra học lực cơ bản,... 

・Thi nhập học thông thường: Kiểm tra học lực (3 hoặc 5 môn trong các môn: quốc ngữ, xã hội, toán, vật lý, 

tiếng Anh), phỏng vấn,… 
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(4)  Thời gian dự thi nhập học (một phần)  

Ngày 26 tháng 1 (thứ 4) THPT tư lập Kỳ thi nhập học có tiến cử 

Ngày 1 (thứ 3) ~ Ngày 3 tháng 

2 (thứ 5)  
THPT tư lập Kỳ thi nhập học thông thường 

Ngày 30 tháng 1 (chủ nhật) THPT công lập 
Tuyển chọn (kỳ đầu) của hệ đào tạo qua 

mạng  

Ngày 2 tháng 2 (thứ 4) THPT công lập 
Công bố trúng tuyển (kỳ đầu) của hệ đào 

tạo qua mạng  

Ngày 4 tháng 3 (thứ 6) THPT công lập 
Thi nhập học kỳ đầu của hệ không chính 

quy   

Ngày 7 tháng 3 (thứ 2), ngày 8 

tháng 3 (thứ 3) 
THPT công lập 

Thi nhập học (nhóm A) của hệ toàn thời 

gian  

Ngày 9 tháng 3 (thứ 4) THPT công lập 
Công bố trúng tuyển (kỳ đầu) của hệ 

không chính quy 

Ngày 10 tháng 3 (thứ 5), ngày 

11 tháng 3 (thứ 6) 
THPT công lập 

Thi nhập học (nhóm B) của hệ toàn thời 

gian  

Ngày 18 tháng 3 (thứ 6) THPT công lập Công bố trúng tuyển của hệ toàn thời gian 

Ngày 25 tháng 3 (thứ 6) THPT công lập 
Thi nhập học (kỳ cuối) của hệ không 

chính quy 

Ngày 28 tháng 3 (thứ 2) THPT công lập 
Công bố trúng tuyển (kỳ cuối) của hệ 

không chính quy 

Ngày 30 tháng 3 (thứ 4) THPT công lập 
Tuyển chọn (kỳ cuối) của hệ đào tạo qua 

mạng 

Ngày 31 tháng 3 (thứ 5) THPT công lập 
Công bố trúng tuyển (kỳ cuối) của hệ đào 

tạo qua mạng 

                                         

(5) Chi phí  

Tại các trường THPT công lập, tiền học phí 1 năm cần khoảng 120,000 yên. 

Trường hợp học lên các trường THPT tư lập, tuỳ từng trường tiền học phí sẽ khác nhau, tuy nhiên 1 năm 

cần khoảng 500,000 yên. 

※Chính phủ sẽ cấp tiền hỗ trợ học lên dựa theo thu nhập của phụ huynh, tuy nhiên phụ huynh sẽ cần trả 

số tiền chênh của tiền học phí và tiền hỗ trợ học lên. Chi phí ngoài tiền học (tiền nhập học, tiền đồng 

phục, tiền tài liệu, quỹ đóng góp tham quan học tập, quỹ hội học sinh, tiền ăn trưa) ở từng trường công 

lập/ quốc lập/ tư lập sẽ đều cần thiết. 

 

 (6) Chế độ học bổng 

Đối với học sinh khó khăn về việc đóng học phí, sẽ có chế độ miễn giảm (miễn trừ phí nhập học), tiền trợ 

cấp (như trợ cấp về tiền học, không cần trả lại), tiền cho vay (cho vay khoản tiền cần thiết để đóng tiền học, 

sau đó phải hoàn trả lại). 
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◇ Trường hợp sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh có nguyện vọng học lên THPT (hệ toàn thời gian), sẽ dự thi theo 

lịch trình sau đây. 

Là 1 lựa chọn cho học sinh có nguyện vọng học lên các 

trường THPT tư lập. 

 

 

Về nguyện vọng học lên các trường THPT tư lập, có thể dự 

thi tối đa  

3 trường. Sau khi trúng tuyển, có thể bảo lưu thủ tục nhập 

học, thi tiếp vào các trường THPT công lập. 

 

 

                                         Học sinh có nguyện vọng học lên các trường công lập có 

thể dự thi. Có thể dự thi 2 trường theo lịch trình A và B.  

        ※Tham khảo “Về dự thi vào các trường THPT công lập”  

 

 

 

 

 

    Tuyển chọn người nhập học vào các trường THPT công lập còn gọi là “Chế độ tuyển chọn phức hợp”, 

có thể chọn và dự thi 2 trường (nguyện vọng 1/ nguyện vọng 2). ※ Chỉ thi 1 trường cũng được.  

 

Khu vực Owari (khoa thông 

thường) 

Khu vực Mikawa 

(khoa thông 

thường) 

Khoa chuyên môn  

Khoa tổng hợp 
Nhóm 1 Nhóm 2  

Nhóm A  ☆ △ ○ □ 

Nhóm B  ★ ▲ ● ■ 

Nếu dự thi vào khoa thông thường thì chỉ được chọn trường thuộc khu vực mà mình đang sống. 

＜Cách kết hợp có thể dự thi 2 trường＞ 

  Khu vực Owari:  ☆－★、☆－■、★－□、△－▲、△－■、▲－□、□－■ 

  Khu vực Mikawa:  ○－●、○－■、●－□、□－■ 

＜Cách kết hợp không thể dự thi 2 trường＞ 

  Khu vực Owari:  ☆－△、☆－▲、☆－□、▲－■  

  Khu vực Mikawa:  ○－○、●－●、○－□、●－■  

※ Như ☆－●, khoa thông thường không thể kết hợp với các trường khác khu vực. 

※ Khoa chuyên môn/ khoa tổng hợp có thể dự thi, không phân biệt khu vực.  

※ Dù thi 2 trường, nhưng chỉ trúng tuyển được 1 trường. 

1. Về cách và nội dung dự thi 

 

Trường THPT tư lập. 

Thi đầu vào có tiến cử  

Ngày 26 tháng 1 

 

Trường THPT tư lập. 

Thi đầu vào thông thường 

Ngày 1 ~ 3 tháng 2 

Tuyển chọn người nhập học vào  

các trường THPT công lập. 

Tuyển chọn người nhập học vào  

các trường THPT công lập (Có tiến cử) 

Lịch trình A: Ngày 7, 8 tháng 3 

Lịch trình B: Ngày 10, 11 tháng 3 

2. Về dự thi vào các trường THPT công lập 
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Khi quyết định hướng đi trong tương lai thì điều quan trọng là qua các buổi nói chuyện với cha mẹ và 

giáo viên về nguyện vọng, suy nghĩ của bản thân tại các buổi tư vấn giáo dục hay buổi tư vấn cá nhân, 

phải tự mình hiểu rõ bản thân phải làm gì với những mục tiêu của chính mình. Ngoài ra, việc tự mình 

xem xét, trải nghiệm không khí của trường học nơi mình muốn học cũng rất quan trọng. 

 Tại các trường THCS, chúng tôi đang tiến hành hoạt động định hướng tương lai theo lịch trình sau 

đây.  

(Ví dụ) 

Tháng THCS THPT,… 

Tháng 4 Buổi thuyết minh về định hướng tương lai/ Khảo sát 

nguyện vọng về định hướng tương lai 

 

Tháng 5 Giáo viên ghé thăm nhà/ Thi giữa kỳ  

Tháng 6 Tư vấn giáo dục/ Thi cuối kỳ   

Tháng 7 Họp phụ huynh (Trò chuyện cá nhân với phụ huynh) Kinh nghiệm nhập học/ Buổi 

thuyết minh về các trường,… 

Tháng 8   

Tháng 9 Khảo sát nguyện vọng về định hướng tương lai  

Tháng 10 Thi giữa kỳ   

Tháng 11 Tư vấn giáo dục/ Thi cuối kỳ  

Tháng 12 Họp phụ huynh (Trò chuyện 3 người) ※Tư vấn thi 

trường tư lập 

 

Tháng 1 Họp phụ huynh (Trò chuyện 3 người) ※Tư vấn thi 

trường công lập 

 

Tháng 2  Thi nhập học có tiến cử vào 

trường THPT tư lập/ trường học 

nghề  

Thi nhập học thông thường vào 

trường THPT tư lập/ trường học 

nghề  

Tháng 3  Kiểm tra năng lực/ phỏng vấn vào 

THPT công lập (kiểm tra đặc biệt) 

Phỏng vấn (có tiến cử) vào THPT 

công lập 

Thi nhập học THPT công lập (hệ 

không chính quy) 

※Lịch trình và cách tiến hành của từng trường khác nhau 

3． Lịch trình các hoạt động định hướng tương lai 
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Tên trường 
Trường THPT Nagoya shiritsu Chuo - Hệ không chính quy (ca tối) Khoa thông thường/ 

Khoa thương nghiệp  

Địa chỉ 〒460－0007  Nagoya-shi Naka-ku Shinei 3 chome 15-45/ Tel：052-241-6538  

Ga gần nhất 

8 phút từ cửa ra số 5 ga Chikusa, tuyến Higashiyama, tàu điện ngầm/  

8 phút từ ga Chikusa JR/  

3 phút từ bến xe bus thành phố Shinsakae 3 chome  

Đặc trưng 

(Thời gian biểu, giáo 

trình, sự kiện của 

trường, hướng đi sau 

khi tốt nghiệp,…) 

○ Đặc trưng: Buổi sáng đi làm thêm, buổi tối đi học hướng đến mục tiêu tốt nghiệp THPT. Có thể 

học tập cẩn thận trong 4 năm với nhịp độ của bản thân. Tại trường THPT không chính quy ca sáng 

Chuo, nếu kiểm tra chứng nhận trình độ sau khi tốt nghiệp THPT và học theo hệ đào tạo trên 

mạng, thì có thể tốt nghiệp trong 3 năm. 

○Thời gian biểu:  

Ăn tối 17:00 ~ 17:35  Tiết 1 17:40 ~ 18:25 

Tiết 2 18:25 ~ 19:10  Giải lao 19:10 ~ 19:15 

Tiết 3 19:15 ~ 20:00  Tiết 4 20:00 ~ 20:45 

○Giáo trình: Năm thứ 1 khoa thông thường và khoa thương nghiệp sẽ học chung môn. Chọn mix 

HR, rồi chia thành 4 lớp. Từ năm 2, sẽ chia khoa thông thường và khoa thương nghiệp, khoa 

thông thường sẽ học giáo trình và các môn thông thường, khoa thương nghiệp sẽ học các môn 

chuyên môn như sổ sách kế toán, xử lý thông tin, nghiên cứu đề tài,… Khoa thông thường, năm 

1 học về kinh doanh cơ bản, năm thứ 4 có thể học môn thương nghiệp là kinh doanh thông tin. 

Tại khoa thương nghiệp có thể thử thách với nhiều kỳ thi năng lực thương nghiệp hay kỳ thi năng 

lực xử lý thông tin. Khoa thông thường cũng có thể thử thách với kỳ thi năng lực soạn thảo văn 

bản,…                                          

○ Sự kiện của trường: Lễ chào mừng học sinh nhập học, đại hội thể dục thể thao, cuộc thi phát 

biểu của câu lạc bộ văn hoá, lễ hội văn hoá, hội phim ảnh, tham quan học tập (năm 4), lễ tốt 

nghiệp, cuộc thi thuyết trình, sự kiện thưởng thức tổng hợp                         
○ Câu lạc bộ: 20:45 ~ 21:30 (luyện tập thường ngày) 

 ・Vận động: Bóng chày, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, tenis, bóng đá, bóng bàn, chạy  

 ・Văn hoá: diễn kịch, trà đạo, thư pháp, ảnh, âm nhạc, thương nghiệp, nghiên cứu văn hoá phim 

ảnh 

※Đại hội toàn quốc: Đội bóng rổ nam và nữ, bóng đá, chạy, cầu lông nam những năm gần đây 

đều tham gia 

○Hướng đi sau khi tốt nghiệp: 

Học lên hệ đại học 4 năm (3 người), cao đẳng (2 người), trường chuyên môn (9 người), đi làm (18 

người)      

Học phí 1 năm  

(dự toán) 

32,400 yên (Tuy nhiên, nếu nộp những giấy tờ cần thiết và được công nhận, sẽ được hỗ trợ toàn 

bộ số tiền) 

Chi phí khác trong 1 

năm, ngoài học phí 

83,000 yên (Tiền ăn tối, tiền góp quỹ tham quan, phí hội học sinh) + 6650 yên (đồng phục thể 

dục, giày). Khi nhập học cần đóng 28,500 yên bao gồm tiền đóng trong tháng 4. (Năm nay) 

Số học sinh quốc tịch 

nước ngoài 
Khoảng 47 người 

Quốc tịch chủ yếu  Trung Quốc, Philippin, Brazil, Nepal,… 

Ghi chú  

Sau khi nhập học, học sinh năm thứ 1 dự các tiết về học lực cơ bản (quốc ngữ, toán, tiếng anh), 

khoảng 45 tiết 1 năm với toàn bộ giáo viên dạy. Từ năm 2 trở lên, khi học về thương nghiệp sẽ có 

nhiều giáo viên dạy. Cũng giống như các môn của khoa thông thường, sẽ dạy lớp ít người. Với 

học sinh quốc tịch nước ngoài, trường hợp các em hơi gặp khó khăn về năng lực giao tiếp bằng 

tiếng Nhật thì năm thứ 1 học quốc ngữ, địa lý, bảo hiểm; năm thứ 2 học các tiết về quốc ngữ, xã 

hội hiện đại. Tuy nhiên, thực trạng là nhiều em chưa thể giao tiếp hàng ngày và viết được chữ 

hiragana, nên rất vất vả để theo kịp bài giảng. Do đó các em hãy học trước tiếng Nhật thật vững 

rồi hãy dự thi. 
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Tên trường 
Trường THPT Nagoya shiritsu Kougyou - Hệ không chính quy (ca tối) ,  

Khoa kỹ thuật công nghiệp 

Địa chỉ  
〒454-0815  Nagoya-shi Nakagawa-ku Kitae-cho 3-13 / Tel：052-361-3116 

Ga gần nhất 

5 phút từ bến xe bus thành phố THPT shiritsu Kougyou/ 

5 phút từ ga Nakajima tuyến Aonami 

Đặc trưng (thời gian 

biểu, giáo trình, sự 

kiện của trường, 

hướng đi sau tốt 

nghiệp,...) 

○ Đặc trưng:  

Vừa đi làm thêm buổi sáng, vừa đi học buổi tối, hướng đến sẽ tốt nghiệp trong 4 năm. Những 

em có ý chí phấn đấu, có thể tốt nghiệp sau 3 năm nếu thi kiểm tra chứng nhận trình độ tốt 

nghiệp THPT và học thêm hệ đào tạo qua mạng. 

○ Thời gian biểu:  

Ăn tối 17:10 ~ 17:35   Tiết 1 17:40 ~ 18:25 

Tiết 2 18:25 ~ 19:10   Giải lao 19:10 ~ 19:15 

Tiết 3 19:15 ~ 20:00   Tiết 4 20:00 ~ 20:45 

○ Giáo trình:  

Năm thứ 1 và năm thứ 2, ngoài học các môn thông thường sẽ học thêm các môn cơ bản về 

công nghiệp (như kỹ thuật công nghiệp cơ bản, kỹ thuật thông tin cơ bản, điện khí cơ bản,…). 

Lên năm 3, sẽ chia ra “khoá máy móc”, “khoá điện khí”, “khoá máy tính”, rồi 2 năm học sau 

đó sẽ học về kiến thức và kỹ thuật chuyên môn hơn về máy móc, điện khí, máy tính, ô tô. Tại 

các môn học về ngành công nghiệp sẽ có nhiều giáo viên hướng dẫn chi tiết. Hơn nữa, các em 

có thể thử thách lấy nhiều bằng chứng chỉ như kỳ thi năng lực gò hàn, sử dụng các chất nguy 

hiểm, kiểm định kỹ thuật kế toán, kiểm định kỹ thuật thông tin,… 

○ Sự kiện của trường:  

Đại hội thể dục thể thao, lễ hội văn hoá, tham quan dã ngoại (năm 4), sự kiện thưởng thức 

tổng hợp, lễ chia tay tốt nghiệp,… 

○Câu lạc bộ:  

20:45 ~ 22:30. Có các câu lạc bộ như bóng chày mềm, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, robot 

đang hoạt động.  

Trong những năm gần đây, đội cầu lông của trường đã tham gia thi đấu đại hội toàn quốc, đội 

bóng chày mềm đã giành chức vô địch ở đại hội tỉnh, câu lạc bộ robot đã đoạt giải đặc biệt từ 

giám khảo trong cuộc thi robot dành cho học sinh trung học khối ngành công nghiệp, kỹ thuật. 

○ Hướng đi của học sinh sau tốt nghiệp năm học 2020:  

Học lên trường chuyên môn 4 người, đến JEED (Trung tâm phát triển và xúc tiến năng lực 

liên quan đến các ngành nghề) để nâng cao năng lực chuyên môn 2 người, gia nhập Lực lượng 

Phòng vệ Nhật Bản 2 người, đi làm 19 người 

Học phí 1 năm  

(dự toán) 
32,400 yên (Tuỳ theo thu nhập của gia đình mà có thể được miễn trừ) 

Chi phí khác trong  

1 năm, ngoài học phí 

Khoảng 80,000 yên (như tiền ăn tối, tiền góp quỹ tham quan, quỹ hội học sinh,…). Khi nhập 

học cần đóng 50,000 yên bao gồm tiền đóng trong tháng 4 (tiền đồng phục thể dục, giày, 

quần áo thực hành, giáo trình, máy tính,…). Tuỳ điều kiện mỗi em, có thể có hỗ trợ về tiền 

ăn hoặc tiền giáo trình,… 

Số học sinh mang 

quốc tịch nước ngoài 
6 người 

Quốc tịch chủ yếu Philippin, Việt Nam, Brazil, Nepal, Trung Quốc 

Ghi chú 

Học sinh năm 1 để học môn cơ bản “Giáo dục nuôi dưỡng trong sinh hoạt 1” (là môn học do 

trường thiết lập) nên môn quốc ngữ, toán, tiếng anh sẽ được tổ chức dạy lớp ít người (40 người 

chia 3 lớp). Đặc biệt, với học sinh yếu môn quốc ngữ, toán và tiếng Anh thì sẽ được dạy bổ trợ 

thêm bởi các giáo viên khi bắt đầu năm học. 
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Tên trường 
Gakko houjin Denpa Gakuen - Trường THPT chuyên môn Nagoya Kougakuin 

(Khoá THPT) 

Địa chỉ  〒456-0034  Nagoya-shi Atsuta-ku Tenma 2 chome 24-14  / Tel：052-682-7871 

Ga gần nhất 

◇Đi bộ 5 phút về hướng đông nam, từ cửa ra số 3 ga Tenmacho, tuyến Meijo, tàu điện ngầm  

◇ Đi bộ 15 phút về hướng nam, từ ga Jingumae, tuyến chính Nagoya, tàu Meitetsu  

◇Đi bộ 5 phút về hướng bắc, ga Toyota Honmachi, tuyến Tokoname, tàu Meitetsu 

◇Đi bộ 20 phút về hướng nam, từ ga Atsuta, Tuyến JR Toukaidou(có xe bus đưa rước theo giờ) 

Đặc trưng (thời gian 

biểu, giáo trình, sự 

kiện của trường, định 

hướng sau tốt 

nghiệp,...) 

○Đặc trưng:  

・Các giờ học sẽ được tiến hành dựa vào việc lấy kiến thức căn bản làm trọng nên sẽ khiến 
những học sinh lo lắng về học lực của bản thân cũng có thể lấy lại sự tự tin.  

Là ngôi trường với khẩu hiệu [Hiểu], [Làm được], [Tự tin]. 

・Trường có 2 khoá học, [Khoa thông thường] và [Khoa điện khí]. 

・Có thể lấy được nhiều bằng, chứng chỉ thi.  

・Tốt nghiệp tại trường cũng đồng thời lấy được bằng tốt nghiệp THPT (Trường THPT Kougyo 

thuộc đại học Aichi Sangyo)                                                   
○Thời khoá biểu:  

・1 ngày 6 tiết (1 tiết 50 phút: 9:00 ~ 15:35), 1 tuần 5 ngày đến trường 

○Giáo trình: 

・Khoa thông thường: Khóa thông thường, học các môn phổ thông (quốc ngữ, toán, tiếng Anh) 

Khoa thông tin tổng hợp, sẽ tăng nhiều hơn các môn chuyên môn về máy tính. 

・Khoa điện khí: Gồm 1 nửa các môn thông thường và 1 nửa môn chuyên môn về điện khí, máy 

móc. 

○Câu lạc bộ: 

・Thể thao: 11 câu lạc bộ  ・Văn hoá, khoa học: 6 câu lạc bộ  

※Câu lạc bộ Boxing của trường hàng năm đều tham gia đại hội hội toàn quốc, là 1 trong 

những đội mạnh của tỉnh. 

※Câu lạc bộ cơ điện tử của trường tham gia nhiều đại hội Robot, có thành tích cao. 

※Câu lạc bộ máy tính đang tham gia đại hội E-Sport các trường THPT  

○Hướng đi sau tốt nghiệp: 

・Học lên: Khoảng 70% (đại học, các trường chuyên môn,…) 

Đi làm: Khoảng 30% (tất cả những em có nguyện vọng đi làm đều được các công ty nhận) 

Học phí 1 năm  

(dự toán) 

372,000 yên (93,000 yên x 4 kỳ (tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1) 

※Tuỳ vào thu nhập sẽ cần phải hoàn trả khi nhận chế độ trợ cấp học lên của chính phủ, hay 

chế độ giảm học phí của tỉnh Aichi. 

Vào năm ngoái đã có khoảng 84% số người đăng kí được công nhận là đối tượng được hoàn trả 

toàn bộ tiền học phí.  

  Chi phí khác trong 

1 năm, ngoài học phí 

○Số tiền đóng khi nhập học: Khoa thông thường: 363,350 yên 

Khoa điện khí: 367,150 yên 

(Tiền nhập học, phí trang bị giáo dục, phí nhập học hệ đào tạo qua mạng, phí dụng cụ thể dục, 

tiền đồng phục, sách giáo khoa, phí tài liệu) 

※ Tuỳ vào thu nhập mà có thể được miễn giảm tiền học hệ đào tạo qua mạng cũng như tiền 

nhập học từ tỉnh Aichi. 

○ Những tiền phải đóng khác: 129,000 yên 

 (Tiền góp quỹ tham quan, quỹ hội học sinh, phí hoạt động giáo dục, phí dạy học hệ đào tạo 

qua mạng,… có chế độ giảm học phí của tỉnh Aichi.) 

Số học sinh mang 

quốc tịch nước ngoài 
55 em (Học sinh năm 1: 21 em, năm 2: 24 em, năm 3: 10 em) 

Quốc tịch chủ yếu 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippin, Brazil, Peru, Nepal, Bô-li-vi-a, Việt Nam, Pakistan, Hà Lan, 

Thổ Nhĩ Kỳ, Myanma 

Ghi chú 
Trải nghiệm nhập học (ngày 22 tháng 8). Tham quan trường (lần đầu ngày 24 tháng 10. Sau đó 

sẽ tổ chức 5 lần nữa) 
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Tên trường  Trường THPT Aichi kenritsu Nakagawa Shougyou 

Địa chỉ 

〒454-0912  Nagoya-shi Nakagawa-ku Noda 3 chome 280 banchi /  

Tel：052-361-7457 
 

Ga gần nhất  

Đi xe đạp 5 phút từ ga Hatta (tuyến Higashiyama, tàu điện ngầm/ tuyến Kansai, tàu JR/ 

 Kintetsu) 

Đặc trưng (thời gian 

biểu, giáo trình, sự 

kiện của trường, 

hướng đi sau tốt 

nghiệp,...) 

○ Đặc trưng: ○ Thời gian biểu ○ Giáo trình 

2/3 các tiết học là các môn thông thường, 1/3 là các môn chuyên môn liên quan đến thương 

nghiệp. Năm thứ 1, học về các môn thương nghiệp như sổ sách kế toán, xử lý thông tin,… Từ 

năm 2, tuỳ vào sở thích, mối quan tâm của mình mà học sinh sẽ chọn chuyên môn. Chia 3 khoa 

chuyên môn: khoa kinh doanh tổng hợp, khoa xử lý thông tin, khoa kinh doanh quốc tế. 

○ Sự kiện của trường: 

Vào năm 2, trường sẽ tổ chức chuyến thăm quan ngoại khóa đi khu vực Kobe, Hiroshima. 

○ Câu lạc bộ: 

Các câu lạc bộ thể thao và văn hoá mang nhiều đặc sắc của trường THPT thương nghiệp. Đặc 

biệt, câu lạc bộ bóng chuyền đang rất cố gắng hoạt động như từng tham gia đại hội tỉnh với thứ 

hạng cao.  

○ Hướng đi sau khi tốt nghiệp:  

Đi làm: Khoảng 54%, học tiếp lên: 46% (đại học, cao đẳng, trường chuyên môn) 

Học phí 1 năm (dự 

toán) 

1 năm 118,800 yên (1 tháng 9,900 yên).  

Tuy nhiên, nếu được chứng nhận là đang nhận tiền hỗ trợ học lên, thì không cần đóng tiền 

học phí. Đối tượng nhận tiền hỗ trợ học lên: (tiêu chuẩn thuế của thuế cư trú x 6% - số tiền 

điều chỉnh khấu trừ của thuế cư trú) là hộ gia đình có tổng thu nhập của bố mẹ dưới 304,200 

yên (tại thành phố Nagoya, sẽ x 3/4 “số tiền điều chỉnh khấu trừ” của thuế cư trú)  

Chi phí khác trong 1 

năm, ngoài học phí 

Năm 1: 235,050 yên (Bao gồm đồng phục, dụng cụ học tập, phí hỗ trợ tài liệu, đóng góp quỹ 

tham quan học tập). Năm 2: 46,200 yên. Năm 3: 33,200 yên (dự kiến)  

Số học sinh mang 

quốc tịch nước ngoài 
24 em (Năm 1: 11 em, năm 2: 7 em, năm 3: 6 em) 

Quốc tịch chủ yếu Philippin, Brazil, Trung Quốc, Peru, Pakistan, Colombia, Iran 

Ghi chú  
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Tên trường Gakko houjin Soushi Gakuen - Trường học viện THPT Crark Nagoya 

Địa chỉ 
〒450-0002  Nagoya-shi Nakamura-ku Meieki 3 chome 11- 20 / 

 Tel：052-589-3731 

Ga gần nhất  5 phút từ ga Nagoya tàu JR 

Đặc trưng (thời gian 

biểu, giáo trình, sự 

kiện của trường, 

hướng đi sau tốt 

nghiệp,...) 

○ Đặc trưng:  

Tại khuôn viên Nagoya có 2 khoá: khoá quốc tế và khoá học lên tổng hợp. Trường có 

nhiều học sinh nữ từng đi du học và nhiều học sinh mang đa quốc tịch. Sau khi tốt 

nghiệp, đa số các em chọn học tiếp lên đại học. 

Tốt nghiệp tại trường cũng đồng thời lấy được bằng tốt nghiệp THPT (Trường THPT 

Kurauku Kinen Kokusai) 

○Thời gian biểu:  

1 ngày học 6 giờ. Tại khoá Quốc tế, 1 nửa giờ học trong tuần (khoảng 15 tiết) sẽ là 

giờ học sử dụng toàn bộ bằng tiếng Anh. 

○Giáo trình:  

Để lấy được bằng tốt nghiệp khoa thông thường trường THPT, các em cần học các 

môn cơ bản như quốc ngữ, toán, tiếng Anh, xã hội, vật lý. Cùng với đó học thêm 

chuyên môn (ngành thương nghiệp, tiếng Anh) 

○Sự kiện của trường:  

Lễ hội văn hoá, thể thao, học tập trải nghiệm tại Hokkaido, tham quan học tập, đại 

hội thể thao, đại hội hợp xướng,v.v… 

○Câu lạc bộ:  

Bóng đá, bóng rổ, nhạc nhẹ, nhảy, mỹ thuật, bóng mềm,v.v… 

○Hướng đi sau tốt nghiệp của học sinh năm 2020:  

Học tiếp lên đại học: 52 em, cao đẳng: 1 em, trường chuyên môn: 23 em, (tỷ lệ học 

lên 77%), đi làm: 6 em, học tiếp lên nhưng có nguyện vọng đợi năm tới thi lại: 3 em. 

Học phí 1 năm  

(dự toán) 

297,700～841,800 yên (Tuỳ vào thu nhập của hộ gia đình, có thể được miễn giảm 

nhiều nhất là 447,600 yên) 

Chi phí khác trong 1 

năm, ngoài học phí 

Khoảng 150,000 yên (học tập trải nghiệm/ tham quan học tập tại Hokkaido, phí thi 

thử, thi các bài thi năng lực,…) 

※Tiền đồng phục 100,000 yên tính riêng 

Số học sinh mang 

quốc tịch nước ngoài Khoảng 15 em 

Quốc tịch chủ yếu 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Philippin, Brazil, Nepal,…  

Ghi chú 
Có khóa học có thể lựa chọn số lần đến trường. 
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≪Tài liệu bổ sung≫ 

★1 Về tuyển chọn học sinh nước ngoài ・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎ Các trường tuyển sinh 

 (Khoa thông thường: 5 trường) 

(Khoa chuyên môn: 3 trường) 

(Khoa tổng hợp＊: 3 trường) 

＊Học sinh sẽ không bị gò ép trong khung là khoa thông thường hay khoa chuyên môn như từ trước đến giờ mà 

các em có thể chọn từ nhiều môn học đa dạng và học các môn dựa trên sở thích, mối quan tâm của mình. Khoa 

tổng hợp là nơi các em có thể học hỏi và tự nhận thức sâu hơn khả năng và hướng đi trong tương lai của mình. 

 

◎ Các môn thi: Kiểm tra 3 môn (quốc ngữ, toán, tiếng Anh) và phỏng vấn 

※Ngoài kiểm tra học lực khi tuyển chọn học sinh người nước ngoài, các em cũng cần 

thi kiểm tra tuyển chọn thông thường (5 môn: quốc ngữ, toán, xã hội, vật lý, tiếng 

Anh). Trường hợp các em không không trúng tuyển trong kỳ tuyển chọn cho học 

sinh người nước ngoài, sẽ được coi là đối tượng thi tuyển chọn thông thường. 

 

◎ Những người có thể dự thi kỳ thi này (người đáp ứng tất cả các điều sau) 

・Là người mang quốc tịch nước ngoài, cư trú (hoặc có dự định sống) cùng phụ huynh 
trong tỉnh  

・Là người đã kết thúc (hoặc dự kiến kết thúc) chương trình giáo dục 9 năm tại Nhật 
hoặc nước ngoài 

※Còn có những điều kiện khác nên nhất định phải xác nhận với giáo viên của trường. 

☆ Chi tiết xem tại đây ⇒ Uỷ ban giáo dục tỉnh Aichi, Ban giáo dục THPT  

☎（052）954-6786 

Khu vực Owari (3 trường) Khu vực Mikawa (2 trường) 

Trường THPT Nagoya Minami (thành phố Nagoya) Trường THPT Koromodai (thành phố Toyota) 

Trường THPT Komaki (thành phố Komaki) Trường THPT Anjoh Minami (thành phố Anjoh)  

Trường THPT Higashi Ura  

(Huyện Chita, thị trấn Higashi Ura) 
 

Toàn tỉnh (3 trường) 

Trường THPT Nakagawa Shougyou, khoa thương nghiệp 

(thành phố Nagoya) 

Trường THPT Toyota Koka, khoa công nghiệp 

(thành phố Toyota) 

Trường THPT Toyokawa Koka, khoa công nghiệp (thành 

phố Toyokawa) 
 

Toàn tỉnh (3 trường) 

Trường THPT Iwakura Sougou (thành phố Iwakura) Trường THPT Chiryu (thành phố Chiryu)  

Trường THPT Toyohashi Nishi (thành phố Toyohashi)  
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★2 Các môn thi nhập học tại kỳ thi thông thường/ và tuyển chọn học sinh 

người nước ngoài・・・・・ 

※1：Là bộ câu hỏi gộp tổng 3 môn, có kèm cách đọc chữ hán. 

※2：Trường hợp các em không không trúng tuyển trong kỳ tuyển chọn cho học sinh người 

nước ngoài, sẽ được coi là đối tượng tuyển chọn thông thường. Nên ngoài bài thi kiểm tra 

học lực tuyển chọn cho học sinh người nước ngoài, các em cũng phải thi bài kiểm tra học 

lực tuyển chọn thông thường. 

※3 ：Tại hệ không chính quy, bài thi học lực về quốc ngữ, toán, tiếng Anh chỉ kiểm tra 

trình độ cơ bản. 

★3 Nơi có thể xem được các bài thi của 5 năm trước ・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

  Kiểm tra học lực Khác  Ghi chú 

  
Quốc 

ngữ  
Toán  

Xã 

hội 

Vật 

lý 

Tiếng 

Anh 

Làm 

văn 

Phỏng 

vấn 
 

Công 

lập  

Hệ toàn thời 

gian  
◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎  

Tuyển chọn 

học sinh người 

nước ngoài  

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 ◎ ※2 ★ 
※1 

★ 
※1   

★ 
※1 

Hệ không 

chính quy  
〇 〇   〇 ◎ ◎ 

※3 

※ Cũng có những 

trường không có 

bài kiểm tra học 

lực 

Tư lập 
 

 
◎ ◎ △ △ ◎  △ 

※ Tuỳ từng 

trường sẽ khác 

nhau 

・Quầy thông tin, trung tâm tư vấn/ thông tin Aichi kenmin.  

Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2-3-2, Trung tâm tự trị tỉnh Aichi, tầng 2  

☎ 052-954-6164 

・Đi bộ 3 phút từ cửa ra số 5 ga “Shiyakusho”, tuyến Meijoh, tàu điện ngầm. 

・Thời gian có thể sử dụng 9:00 ~ 17:15 

・Ngày nghỉ: thứ 7, chủ nhật, ngày lễ  
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★4 Để hiểu hơn về trường học lên cấp ・・・・・・・・・・・・ 

（1）Nhập học trải nghiệm  

・Được tổ chức hàng năm, từ mùa hè đến mùa thu. 

・Lịch tổ chức của các trường, các em hãy hỏi giáo viên THCS của mình. 

 

（2）Hội thảo các trường tư lập Aichi  

・Thời gian: Ngày 23 (thứ 7) và ngày 24 (chủ nhật) tháng 10 năm 2021 

・Địa điểm: Dolphin’s Arena – Nhà thi đấu tỉnh Aichi (Nagoya-shi Naka-ku Ninomaru 1-1) 

 

（3）Hội thảo các trường học nghề (khoa THPT) Aichi 

★5 Thông tin cho những người chưa tốt nghiệp THCS・・・・・・ 

（1）Lớp học ca tối THCS (có 1 trường tại quận Naka, thành phố Nagoya, tỉnh 

Aichi) 

・Đối tượng: Người trên 15 tuổi đang sống trong tỉnh Aichi, chưa tốt nghiệp THCS. 

・Thi: Phỏng vấn và kiểm tra học lực đơn giản (quốc ngữ, toán)        ・Thời gian học: 2 năm 

・Chi phí: Miễn phí tiền học và tiền sách giáo khoa                  

・Hàng năm nộp đơn xin trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 2 

☆Liên hệ: Tổ chức thúc đẩy giáo dục/ thể thao tỉnh Aichi, Ban thúc đẩy giáo dục  

☎（052）242-1588 

 

（2）Kỳ thi chứng nhận trình độ tốt nghiệp THCS 

Là kỳ thi quốc gia, chứng nhận học lực đủ trình độ tốt nghiệp THCS. Gồm 5 môn (quốc ngữ, xã 

hội, toán, vật lý, tiếng Anh). Nếu tất cả các kỳ thi đều trúng tuyển, sẽ được nhận tư cách nhập 

học vào các trường THPT. 

・Đối tượng: Là người trên 15 tuổi, chưa tốt nghiệp THCS     ・Phí thi: Miễn phí  

・Kỳ thi: Hàng năm 1 lần (tháng 10) ※Đơn xin sẽ nộp từ tháng 8 đến đầu tháng 9 

※Có thể dự thi với bộ câu hỏi kèm cách đọc chữ hán. 

☆ Liên hệ: Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ;  

Ban thúc đẩy cuộc sống, học tập          ☎（03）5253-4111 

Hội đồng giáo dục tỉnh Aichi, Ban nghĩa vụ giáo dục   ☎（052）954-6790 

 

・Thời gian: Ngày 9 tháng 10 năm 2021 (thứ 7) 

・Địa điểm: Khu thương mại Nadya Park (Nagoya-shi Naka-ku Sakae 3-18-1) 
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★6 Ví dụ về chế độ học bổng  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Phân loại Nội dung  Liên hệ 

THPT thành phố 

lập  

Được miễn trừ (miễn phí) tiền nhập học. Đăng ký qua 

trường THPT đã nhập học. 

Hội đồng giáo dục tỉnh Aichi, Ban 

khoa giáo  

☎: 052-972-3385 

THPT tỉnh lập 

Được miễn trừ (miễn phí) tiền nhập học, cũng như miễn 

giảm (miễn phí hoặc sẽ lấy rẻ hơn) tiền học phí (chỉ với 

khoa chuyên môn). 

Đăng ký qua trường THPT đã nhập học 

Hội đồng giáo dục tỉnh Aichi, Ban 

tài chính, cơ sở 

☎: 052-954-6763 

THPT Quốc lập/ 

Công lập/ Tư lập 

Đối tượng được cấp học bổng là người đang sống trong 

thành phố Nagoya. Đăng ký thông qua trường THPT đã 

nhập học. 

Đối với người có dự định năm sau học tiếp lên THPT, 

sẽ được cho vay (chỉ cho vay tạm thời nên cần hoàn trả) 

học phí cần thiết để nhập học (như tiền chuẩn bị để nhập 

học). Có thể đăng ký qua trường THCS đang theo học. 

(Trung tuần tháng 9 của năm 3 THCS) 

Hội đồng giáo dục thành phố 

Nagoya, Ban khoa giáo 

☎: 052-972-3385  

THPT Quốc lập/ 

Công lập/ Tư lập 

Được cho vay tiền học bổng (chỉ cho vay tạm thời nên 

cần hoàn trả). Không lợi tức. Đăng ký thông qua trường 

THPT đã nhập học. (từ tháng 5 đến tháng 6). 

Có thể đăng ký qua trường THCS đang theo học. 

(Tháng 7) 

Hội đồng giáo dục thành phố 

Nagoya 

Ban giáo dục THPT  

Nhóm học bổng 

☎: 052-954-6785 

THPT chuyên 

môn  

Được cho vay tiền học bổng (chỉ cho vay tạm thời nên 

cần hoàn trả). Đăng ký thông qua trường THPT đã nhập 

học. Hoặc cũng có thể đăng ký trước qua trường THCS. 

 

Tổ chức hỗ trợ học sinh Nhật Bản 

※Không chấp nhận trao đổi với tư 

cách cá nhân, hãy hỏi thông qua 

trường mình đang theo học. 

(Tham khảo: Homepage của thành phố Nagoya và tỉnh Aichi) 

URL：http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000051028.html 

http://www.pref.aichi.jp/0000006059.html 

<Ngoài ra> 

Có khoản vay của chính phủ cho tiền nhập học và tiền học phí trước khi vào THPT. Cần hoàn trả trong 

vòng 15 năm. Sẽ có các yêu cầu về điều kiện cần thiết nên hãy liên lạc trước đó để xác nhận. 

☆Liên hệ: Cơ quan chính sách tài chính Nhật Bản - Trung tâm trả góp cho giáo dục. 

☎ 0570-008656 

http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000008733.html
http://www.pref.aichi.jp/0000006064.html


17 

 

★7 Các kinh phí cần thiết・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※Số tiền và phương thức thanh toán sẽ khác nhau tùy theo trường. 

Bên cạnh đó, các số tiền được ghi dưới đây có thể sẽ thay đổi. 

Tại thời điểm quyết định sẽ dự thi hay nhập học trường nào đó thì hãy xác nhận lại với những tài liệu đã 

được trường phát.   

※Tại trường chuyên môn thì sẽ có tốn thêm chi phí riêng cho các buổi thực nghiệm, rèn luyện để học được 

những kỹ thuật chuyên môn. 

Ở các trường chuyên môn có thể lấy được bằng tốt nghiệp THPT thì học phí có thể sẽ đắt hơn một chút so 

với các trường THPT tư lập. 

Thời gian  

nộp tiền 

Trường THPT tư lập・※Trường chuyên môn Trường THPT công lập 

( Thi đầu vào có tiến cử・ 

thi đầu vào thông thường) Thi đầu vào có tiến cử Thi đầu vào thông thường 

Đầu tháng 1 

Lệ phí dự thi: 

1 trường khoảng 

13,000 yên 

 

 

Giữa tháng 1  

Lệ phí dự thi: 

1 trường khoảng 13,000 yên 

(Có thể thi tối đa 3 

trường） 

 

Đầu tháng 2 
Tiền nhập học:  

Khoảng 20 man 

Tiền nộp trước:  

Khoảng 2 man 
   

Giữa tháng 2   

 Lệ phí dự thi: 

Hệ toàn thời gian: 1 trường 2,200 yên 

         (Có thể dự thi tối đa 2 trường) 

Hệ không chính quy: 950 yên 

※Hệ đào tạo qua mạng được miễn phí 

dự thi  

 

 

 

Từ giữa đến 

cuối tháng 3 

 

 

Tiền đầu vào nộp ở thời 

điểm nhập học: 

Khoảng 18 man 

Tiền nhập học: 

Hệ toàn thời gian: 5,650 yên 

Hệ không chính quy: 2,100 yên 
 

Tiền đồng phục, sách giáo khoa,  

các chi phí khác của trường,  

hội phí PTA, ..v..v… 

Khoảng 16 man  

Tiền đồng phục, sách giáo khoa,  

tiền trang thiết bị, hội phí PTA, ..v..v… 

Khoảng 30 man 

Từ sau khi 

nhập học cho 

đến kì nghỉ hè 

Một nửa tiền học phí của 1 năm,  

tiền tổ chức các buổi học ngoại khóa, ..v..v.. 

Khoảng 15 man 

Một nửa tiền học phí của 1 năm, tiền tổ 

chức các buổi học ngoại khóa, ..v..v.. 

Khoảng 10 man 

Tổng số tiền 

cần nộp cho 

đến tháng 9 

Khoảng từ 60~70 man Khoảng từ 25~30 man 



 

 

 Từ  đừờ ng link này có thể  ừờ c tính thừ  đừờ c số  tiể n trờ  cấ p củ a trừờ ng từ lấ  p. 

 

http://www.aichi-shigaku.gr.jp/contents/hojokin.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Trung tâm Quốc tế Nagoya 

TEL ０５２－５８１－０１００ 

FAX ０５２－５７１－４６７３ 

 

 

※Xin không tự ý trích dẫn/ in lại dù chỉ 1 phần hay toàn bộ nội dung của tài liệu này. 

[Soạn thảo] 


