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HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ NHẬP HỌC
CHO HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Đơn vị tổ chức:
Ủy ban giáo dục tỉnh Hyogo, Ủy ban giáo dục thành phố Kobe, Ủy ban giáo dục thành phố
Nishinomiya, Ủy ban giáo dục thành phố Himaji Ủy ban giáo dục thành phố Tanbasasayama.
Đơn vị hỗ trợ:
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Hyogo, Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế Kobe, Hiệp hội giao
lưu quốc tế thành phố Nishinomiya, Quỹ giao lưu văn hóa quốc tế thành phố Himeji.
Chúng tôi tổ chức buổi hướng dẫn hỗ trợ nhập học này với mục đích hướng dẫn các em học sinh và
phụ huynh học sinh người nước ngoài cách thức nhập học vào trường trung học tại tỉnh Hyogo. Qua
đó, các em học sinh và phụ huynh được biết về cách thức thi vào trường trung học sẽ như thế nào, có
những trường trung học nào, thi đầu vào như thế nào, cần chuẩn bị những gì. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tư
vấn cho các phụ huynh và các em đang lúng túng trong việc chọn trường, …
1. Đối tượng tham gia: Học sinh, phụ huynh học sinh người nước ngoài hiện cư trú tại tỉnh Hyogo, các
giáo viên chủ nhiệm,...
2. Thời gian / Địa điểm ,và kỳ hạn đăng ký mỗi hội trường .
(1)

Hội trường Kobe: Ngày 10 tháng 7 năm 2021 (thứ 7) PM14:00 - 16:30 tại Trung tâm giáo dục tổng hợp
thành phố Kobe
kỳ han nộp hồ sơ ngày 28 tháng 6 (thu 2
(2) Hội trường Nishiwaki Ngày 7 tháng 8 năm 2021 (thứ 7)AM; 11:15 - 14:30 tại trung tâm giao lưu nishiwaki
tòa Orinasu
kỳ han nộp hồ sơ ngày 19 tháng 7 (thu 2
(3) Hội trường Akashi Ngày 21 tháng 8 (thu 7) PM: 2:00 ~4:30 trung tâm đào tạo giáo dục
kỳ han nộp hồ sơ ngày 2 tháng 8 (thu 2
(4) Hội trường Tanbasasayama: Ngày 28 tháng 8 năm 2021 (thứ 7) PM: 2:00 – 4:30 trung tâm Takarazuka giáo
dục tổng hợp
kỳ han nộp hồ sơ ngày 10 tháng 8 (thu 3
(5) Hội trường Himeji: Ngày 12 tháng 9 năm 2021 (CN) PM;2:00 – 4 :00 tại Hội quán thị dân thành phố
Himeji
kỳ han nộp hồ sơ ngày 30 tháng 8 (thu 2

3. Cách đăng ký nộp hồ sơ vui lòng đăng ký như cách gửi URL điền những mục cần và đăng ký
(đăng ký URL https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1621324445163)

4

Nơi đăng ký Trung tâm Cộng sinh đa văn hóa trẻ em- Ủy ban giáo dục tỉnh Hyogo
Tel 0797-35-4537

Tổ chức Uỷ ban giáo dục tinh Hyogo , Ủy ban giáo dục thàng phố Kobe , Ỷu ban giáo dục
Takarazuka ,Ủy ban giáo dục Akashi, Ủy ban giáo dục Nishiwaki , Ủy ban giáo dục thành phố
Himeji
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Hướng dẫn hội trường

(1) Hội trường Kobe: Ngày 10 tháng 7 năm 2021 (Thứ 7) pm; 2:00 - 4:30
こうべしそうごうきょういく
Tại Trung tâm giáo dục tổng hợp- thành phố Kobe ( 神 戸 市 総 合 教 育 センター)
(〒650-0044 Kobe-shi, Chuo-ku, Higashikawasakichou 1-3-2)
TEL 078-360-2001
⇒Từ ga JR Kobe hoặc ga tàu điện ngầm Habourland của tuyến Kaigansen, đi bộ 5 phút.
Hoặc: Từ ga Kousoku Kobe của tuyến Kobe Kousokusen (Hanshin, Hankyu, Sanyoudensetsu) đi bộ 10
phút .

(2) Hội trường Nishiwaki： Thứ Bả y, ngày 7 tháng 8 năm 2021 AM11: 15-PM2: 30
Cơ sở trao đ i công dân thành ph Nishiwaki (Orinas) (〒677-8511 thành ph Nishiwaki,
Shimotoda128-1,) Tel 0795-22-3111
⇒JR kakogawasen ga nishiwaki xe buý shinki nishiwaki eigyo đến [Nishiwaki eigyosho ]đi bộ 1
phút ,hoặc JR ga kakogawasen nishiwaki đi bộ 15 phút
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(3) Hội trường Akashi：Địa điểm Akashi Thứ Bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2021 PM2: 00-PM4: 30
Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Testimony (〒673-0882 Thành phố Akashi, Aioicho2-5-15,)
ĐT 078-918-5815
⇒ Khoảng 10 phút đi bộ về phía đông nam từ ga JR Akashi / ga Sanyo Electric Railway Akashi

(4) Hội trường Takarazuka ngày 28 tháng 8 nam 2021 (thứ 7 ) pm 2;00+pm 4;30
Trung tâm giáo dục tổng hợp Takarazuka (〒665-0827 Takarazukashi kohama 1-2-1 ) Tel 0797-84-0946
⇒ Ra ga JRTakarazuka hankyutakarazuka lên xe buý về hướng Amagasaki( amagasakisen ) xuống trước
[sogofukusi senta ] đi bộ về hướng nam tây khoảng 5 phút
xuống xe. Ngoài ra

bên cạnh ( kurinsenta) “Fukushi senta” thì

từ ga hankyu lên xe búy [hướng sogo fukushi senta] xuống [ kohama 1 chome] đi về

hướng đông đi bộ khoảng 2 phút
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(5) Hội trường Himeji: Ngày 12 tháng 9 năm 2021 (CN) pm 2:00 - 4:30
ひ め じ し し み ん かいかん

tại Hội quán thị dân - thành phố Himeji (姫路市市民 会 館 )
(〒670-0015 Himeji-shi Soushahonmachi 112 banchi)
TEL 079-284-2800
⇒Từ ga JR Himeji hoặc ga Sanyodentetsu Himeji đi về hướng Đông Bắc khoảng 15 phút.
Hoăc: đi xe buýt Shinki và xuống ở trạm Shiminkaikanmae.

Thành Himeji

国道２号線

Quốc lộ số 2

