BUỔI HƯỚNG DẪN VÀ BUỔI
TƯ VẤN VỀ NHẬP HỌC
BẠN CÓ MUỐN HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC

CƠ SỞ TỈNH LẬP SHIRASAGI KHÔNG?
（Lớp học bậc trung học cơ sở vào buổi tối sẽ được mở ngay trong
khuôn viên trường Trung học phổ thông Tokushima Chuo của tỉnh
Tokushima vào mùa xuân năm sau）

Trường sẽ bắt đầu tuyển sinh từ mùa thu năm 2020
Những người chưa hoàn thành hệ giáo dục bắt buộc vì nhiều lý do
Những người đã gần như hoàn toàn không đến trường vì bỏ học
Những người nước ngoài chưa hoàn thành hệ giáo dục
bắt buộc tại quê hương
Tiếp nhận Trang web Shirasagi

Buổi hướng dẫn và Buổi tư vấn
Thành phố Mima:
từ 18:00 ngày 7 tháng 8 (thứ sáu)

Liên hệ và đăng ký theo địa chỉ sau:
Phòng Sáng tạo giáo dục,
Ủy ban Giáo dục tỉnh Tokushima
Số điện thoại:

Thành phố Tokushima:
từ 13:00 ngày 9 tháng 8 (chủ nhật)
Thành phố Anan:
từ 13:00 ngày 23 tháng 8

088-621-3183

Số FAX: 088-621-2880
Địa chỉ E-mail và trang web:
kyouikusouseika@pref.tokushima.jp
https://shirasagi-jhs.tokushima-ec.ed.jp/

(chủ nhật)

Vui lòng xem mặt sau của giấy
này để biết thêm chi tiết.
Lịch trình
Phần trong dấu ngoặc ( ) là giờ của hội trường thành phố Mima

Dự kiến tiến hành giờ học bằng tiếng Nhật
(20 phút) và tiếng Anh (20 phút)

Đăng ký tham gia Buổi hướng dẫn trực
tiếp qua điện thoại, E-mail hoặc gửi
Đơn đăng ký ghi tại mặt sau giấy này
qua đường bưu điện.
Ngoài ra còn có thể đăng ký từ mẫu đơn
trên trang web.
(Có thể tham gia không cần đăng ký
trước.)

THÔNG TIN THEO TỪNG HỘI TRƯỜNG TỔ
CHỨC BUỔI HƯỚNG DẪN VÀ BUỔI TƯ VẤN
Hội trường thành phố Mima (khu vực phía tây tỉnh)
Từ 18:00 đến 20:00 ngày 7 tháng 8 (thứ sáu)
Giờ bắt đầu tiếp nhận:từ 17:00
Hội trường: Kaigi no hako (tầng 1), Miraizu
116-1 Aza-Nishibun, Oaza-Inoshiri,
Wakimachi, thành phố Mima
Số điện thoại: ０８８３－５３－１１０１

Hội trường thành phố Tokushima
(khu vực trung tâm tỉnh)
Từ 13:00 đến 15:30 ngày 9 tháng 8 (chủ nhật)
Giờ bắt đầu tiếp nhận: từ 12:00
Hội trường:Phòng số 2 Honkan (tầng 8), JA Kaikan
5-12 Kitasako Ichiban-cho, thành phố Tokushima
Số điện thoại: ０８８－６３４－２６６３
Hội trường thành phố Anan
(khu vực phía nam tỉnh)
Từ 13:00 đến 15:30 ngày 23 tháng 8 (chủ nhật)
Giờ
đầu tiếp
nhận:
từ 12:00
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かいかん
Hội trường: Phòng đào tạo Ume (tầng 2),
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Himawari Kaikan
33-1, Kitadori, Tomioka-cho, thành phố Anan
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Số điện thoại: ０８８４－２３－６６００
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Cắt rời

Đơn đăng ký tham gia Buổi hướng dẫn
và Buổi tư vấn về nhập học Trường trung học cơ sở tỉnh lập Shirasagi

Họ tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Tuổi:
Quốc tịch:

Vui lòng khoanh tròn vào tên hội trường muốn tham gia.

Hội trường Tokushima / Mima / Anan

Nơi đăng ký 1-1, Bandai-cho, thành phố Tokushima 770-8570
Phòng Sáng tạo giáo dục, Ủy ban Giáo dục tỉnh Tokushima

