
Những người từ 15 tuổi trở lên tính từ thời điểm ngày 2 
tháng 4 của năm nhập học,
①Những người không thể hoàn thành chương trình giáo
　dục bắt buộc vì nhiều lý do
②Những người không thể đến trường do không đi học
　hoặc bị bệnh
* Người có quốc tịch nước ngoài cũng có thể nhập học. Những người sống ngoài thành phố 

Himeji cũng có thể nhập học.

Ai mới có thể nhập học (Đối tượng nhập học)

Quá trình cho đến khi nhập học

Tham khảo cùng Hội đồng Giáo 
dục Thành phố Himeji

Tổ chức một cuộc phỏng vấn với 
Hội đồng Giáo dục

Tạo và nộp đơn xin nhập học

Quyết định được nhập học 

Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục Thành 
phố Himeji Phòng Kế hoạch Giáo dục

Quay số tư vấn qua điện thoại của 
trường trung học buổi tối Hyogo

1

2

3

44

079-221-2773

Tuyển học sinh trường 
trung học Akatsuki 
thành phố Himeji 
(trường trung học buổi tối)

Tuyển học sinh trường 
trung học Akatsuki 
thành phố Himeji 
(trường trung học buổi tối)

(Các ngày trong tuần 9:00 - 17:00)

078-362-9432
(9:00 - 17:00 các ngày trong tuần *trừ 12:00 - 13:00)

Bạn có muốn 
học vào trường 
trung học buổi 

tối không?

Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc về trường trung học 
Akatsuki thành phố Himeji (trường trung học buổi tối)

Khai giảng vào tháng 4 năm 2023



Ga
Higashi-Himeji

Đại học chế 
tạo đồ

Trung tâm 
Sukoyaka

Trung tâm 
vật liệu nhà Nhà thuốc

Cổng
vào

Trường tiểu 
học Higashi

Trường trung học Akatsuki thành 
phố Himeji là như sao.

Vị trí của trường trung học 
Akatsuki thành phố Himeji

Địa điểm: 2-34 Ichinogo-cho, Thành 
phố Himeji (Tòa nhà phía Bắc Trường 
Tiểu học Higashi Thành phố Himeji)

Cách đi: Tuyến chính JR Sanyo 
"Ga Higashi-Himeji"... khoảng 5 phút 
đi bộ về phía bắc

20:50～

20:10～20:50

19:25～20:05

18:40～19:20

18:10～18:40

17:30～18:10

17:25～17:30

Chúng tôi chân thành 

ủng hộ mong muốn 

học hỏi của bạn!

N

●Trường trung học công lập giống như trường trung 
học ban ngày

●Giáo viên có bằng giáo viên sẽ dạy

●Học tất cả các môn học ở trường trung học (Quốc ngữ, xã hội, 
toán, khoa học, tiếng Anh, âm nhạc, mỹ 
thuật, thể dục và sức khỏe, kỹ thuật gia 
dụng, v.v.)

●Đối với người quốc tịch nước ngoài, v.v., sẽ 
được hỗ trợ tiếng Nhật khi cần thiết để 
thúc đẩy sự hiểu biết về học tập.

●Hướng dẫn sẽ được đưa ra tùy theo khả 
năng học tập của học sinh.

●Hoàn thành đủ các khóa học thì đủ điều 
kiện tốt nghiệp THCS.

●Học phí miễn phí

●Học sinh sẽ học trong 3 năm, nhưng về nguyên tắc 
thời gian nhập học có thể được kéo dài đến 6 năm.

●Tùy vào năng lực học tập của học sinh, có thể bắt đầu 
từ năm 2 hoặc năm 3.

Một ngày của Trường trung học buổi tối 
(từ thứ Hai đến thứ Sáu các ngày trong tuần)

40 phút x 4 giờ 
Nghỉ 5 phút

Có cả giờ ăn trưa

Phòng họp lớp

Tiết thứ 1

Tiết thứ 2

Tiết thứ 3

Tiết thứ 4

Phòng họp lớp

Bữa trưa ở 
trường học


