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Vào năm 1994, Nhật Bản đã phê chuẩn ‘Công ước về Quyền Trẻ em’ đã được thông qua tại 

Cuộc họp chung Liên Hiệp Quốc vào năm 1989. Công ước này quy định sự bảo vệ quyền trẻ em 

được giáo dục. Nhật Bản không yêu cầu các phụ huynh của trẻ em người nước ngoài nhưng trẻ 

em có quyền được giáo dục. 

【Chế độ giáo dục tại Nhật Bản】  

 （１）Chế độ 6・3・3・4 

Chế độ giáo dục tại Nhật Bản với nguyên tắc là 6 năm tại Trường tiểu học, 3 năm tại Trường trung 

học cơ sở, 3 năm tại Trường trung học phổ thông, 4 năm tại Trường đại học (Trường cao đẳng thì 2 

năm). 

*Tại thành phố Nagahama có Trường giáo dục phổ cập bắt buộc (Trường giáo dục  trường tiểu 

học và trường trung học cơ sở, tất cả 9 năm (Trường tiểu học 6 năm + Trường trung học cơ sở 3 

năm)). 

 （２）Giáo dục phổ cập bắt buộc 

 Giáo dục phổ cập bắt buộc là giáo dục tại Trường tiểu học và tại Trường trung học cơ sở, tất cả  

các trẻ em phải nhập học và tốt nghiệp. Giáo dục phổ cập bắt buộc tức là nghĩa vụ đối với quốc dân  

Nhật Bản nhưng tất cả những người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản từ 6 tuổi đến 15 tuổi  

có thể nhập học và chuyển trường đến Trường tiểu học và Trường trung học cơ sở trong khu vực  

nếu trẻ em muốn, học phí thì cũng như người Nhật Bản. 

 

  Tại Nhật Bản, giáo dục phổ cấp bắt buộc là giáo dục tại Trường tiểu học(6 năm) và Trường  

trung học cơ sở(3 năm). Hãy hiểu biết thói quen, các sự kiện, quy tắc, v.v. ... cho các trẻ em đi học  

an tâm và vui vẻ. 

   Hơn nữa, tại trường học Nhật Bản số năm học được quyết định theo số tuổi. Theo nguyên tắc là  

số năm học của những trẻ em người nước ngoài cũng được quy định theo số tuổi. 

【Thủ tục nhập học】 

Trường hợp các phụ huynh muốn con em mình đi học tại Trường tiểu học hay Trường trung học cơ  

sở thì hãy báo ý đó cho Phòng chỉ đạo giáo dục và làm thủ tục cần thiết. 

【Thông báo nhập học】 

Trường hợp đã đăng ký cư dân rồi thì thành phố sẽ gửi‘Thông báo nhập học’ qua bưu điện. Trên tờ  

đó được ghi ngày nhập học và tên trường học. 

  *Trường hợp tờ thông báo không tới thì hãy liên lạc với Phòng chỉ đạo giáo dục sớm. 

【Chú ý】  

Trường hợp gặp khó khăn để đi học như bệnh, v.v. ..., muốn đi trường dành cho người khiếm thị,  

khiếm thính, khuyết tật hay thay đổi địa chỉ thì hãy liên lạc với Phòng chỉ đạo giáo dục. 

 

 Phòng chỉ đạo giáo dục Số điện thoại: ６５－８６０５ 

１３．Giáo dục 教育 

（１）Trường tiểu học・Trường trung học cơ sở 小学校・中学校 



66 
 

 

Phân loại Tên trường học Địa chỉ Số điện thoại 

 

 

Trường tiểu 

học 

 

Trường tiểu học 

Nagahama 

Số 9-9 thị trấn 

Takadacho 

６２－００７０ 

Trường tiểu học 

Nagahamakita 

Số 1310 thị trấn 

Yawatanakayamacho 

６２－１３７５ 

Trường tiểu học  

Kamiteru 

Số 311 thị trấn 

Kamiterucho 

６２－００７６ 

Trường tiểu học  

Nangoori 

Số 352 thị trấn 

Minamitazukecho 

６２－０２８８ 

Trường tiểu học  

Kitagoori 

Số 353 thị trấn 

Haruchikacho 

６２－０７８２ 

Trường tiểu học  

Nagahamaminami 

Số 1460 thị trấn 

Kadacho 

６２－６２０５ 

Trường tiểu học  

Yuta 

Số 1051 thị trấn 

Uchibocho 

７４－０００９ 

Trường tiểu học  

Tane 

Số 68 thị trấn 

Nodacho 

７４－１８０１ 

Trường tiểu học  

Azai 

Số 54 thị trấn 

Toomecho 

７４－１７０７ 

Trường tiểu học  

Biwaminami 

Số 3456 thị trấn 

Kawamichicho 

７２－２００３ 

Trường tiểu học  

Biwakita 

Số 56 thị trấn 

Masudacho 

７２－２０３６ 

Trường tiểu học  

Odani 

Số 524 thị trấn 

Odaniyoonocho 

７８－００３６ 

Trường tiểu học  

Hayami 

Số 2561-1 xã Hayami, 

thị trấn Kohokucho 

７８－００１８ 

Trường tiểu học  

Asahi 

Số 1125 xã 

Yamamoto, thị trấn 

Kohokucho 

７９－０００２ 

Trường tiểu học  

Tominaga 

Số 160 xã Inokuchi, 

thị trấn Takatsukicho 

８５－２０８０ 

Trường tiểu học  

Takatsuki 

Số 738 xã Takatsuki, 

thị trấn Takatsukicho 

８５－２００２ 

Trường tiểu học  

Kobori 

Số 38 xã 

Nishiyanagino, thị trấn 

Takatsukicho 

８５－４４６６ 
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Trường tiểu học 

Shichigou 

Số 248 xã Karakawa, 

thị trấn Takatsukicho 

８５－２１４５ 

Trường tiểu học  

Takatoki 

Số 1079-1 xã 

Ishimichi, thị trấn 

Kinomotocho 

８２－２２４２ 

Trường tiểu học  

Kinomoto 

Số 685-1 xã 

Kinomoto, thị trấn 

Kinomotocho 

８２－２３５４ 

Trường tiểu học  

Ikagu 

Số 1114 xã Ooto, thị 

trấn Kinomotocho 

８２－２２０９ 

Trường tiểu học  

Shiotsu 

Số 41 xã 

Shiotsunaka, thị trấn 

Nishiazaicho 

８８－００１３ 

Trường tiểu học  

Nagahara 

Số 167 xã Ooura, thị 

trấn Nishiazaicho 

８９－０００４ 

Trường 

trung học cơ 

sở 

 

Trường trung học cơ 

sở Nishi 

Số 10-10 thị trấn 

Takadacho 

６２－００２９ 

Trường trung học cơ 

sở Kita 

Số 910 thị trấn 

Kamiterucho 

６２－０８９４ 

Trường trung học cơ 

sở Higashi 

Số 763 thị trấn 

Horibecho 

６２－０９２８ 

Trường trung học cơ 

sở Minami 

Số 810 thị trấn 

Eikyuujicho 

６２－０９２４ 

Trường trung học cơ 

sở Azai 

Số 627 thị trấn 

Uchibocho 

７４－００１３ 

Trường trung học cơ 

sở Biwa 

Số 460 thị trấn 

Yugecho 

７２－２０２８ 

Trường trung học cơ 

sở Kohoku 

Số 1191 xã Hayami, 

thị trấn Kohokucho 

７８－１２１３ 

Trường trung học cơ 

sở Takatsuki 

Số 2491-1 xã 

Takatsuki, thị trấn 

Takatsukicho 

８５－２０２０ 

Trường trung học cơ 

sở Kinomoto 

Số 682 xã Kinomoto, 

thị trấn Kinomotocho 

８２－２３５３ 

Trường trung học cơ 

sở Nishiazai 

Số 312 xã 

Shiotsunaka, thị trấn 

Nishiazaicho 

 

８８－０１２３ 



68 
 

Trường giáo 

dục phổ cập 

bắt buộc 

Trường Torahime 

(Chương trình trước) 

Số 88 xã Gomura ７３－２０６３ 

Trường Torahime 

(Chương trình sau) 

Số 88 xã Gomura ７３－３３０２ 

Trường tiểu học và 

trường trung học cơ 

sở Yogo 

(Chương trình trước) 

Số 777 xã Nakanogo, 

thị trấn Yogocho 

８６－２３００ 

Trường tiểu học và 

trường trung học cơ 

sở Yogo 

(Chương trình sau) 

Số 777 xã Nakanogo, 

thị trấn Yogocho 

８６－３００３ 

 

 

 

 

 

  

 Thành phố hỗ trợ một phần chi phí cần thiết (Phí mua văn phòng phẩm, đồ dùng trong giờ học, 

phí tham quan tìm hiểu, tiền ăn trưa, v.v. ...). Hãy làm đơn xin mỗi năm nếu muốn nhận trợ cấp. 

Thành phố luôn luôn tiếp nhận làm đơn xin để nhận trợ cấp nhưng được cấp từ tháng sau làm đơn 

xin (tiếp nhận). (Nếu làm đơn xin vào ngày đầu của tháng nào đó thì được cấp từ tháng đó luôn.) 

Hãy liên lạc tới Phòng thúc đẩy giáo dục khỏe mạnh nếu muốn nhận trợ cấp. 

 

 

 

 

 

Thành phố Nagahama cố gắng việc nâng cao lực lượng phòng, chống thiên tai thông qua sự giúp  

đỡ tuyên truyền nhận thức và tự phòng, chống thiên tai để thúc đẩy việc hình thành thành phố an  

toàn và bình yên.  

 

 

 

（１）Động đất 

Động đất là hiện tượng mà sự rung chuyển trên bề mặt và ở Nhật Ban hãy xảy ra. Đó là thảm họa 

thiên nhiên dáng sợ mà cũng có nhiều người chết do nhà sập và đồ đạc trong nhà rơi liểng xiểng, 

hỏa hoạn. 

Phòng thúc đẩy giáo dục khỏe mạnh Số điện thoại:６５－８６０６ 

（２）Chế độ hỗ trợ học phí 就学援助制度 

１４．Phòng, chống thiên tai 防災 

（１）Các loại thiên tai 災害の種類 


