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

CƠ SỞ TỈNH LẬP SHIRASAGI KHÔNG?
Đây là một trường trung học cơ sở mới được
khai trương vào tháng 4 năm 2021.
Đây là trường trung học cơ sở ban
đêm cấp tỉnh đầu tiên ở Nhật Bản.

Đợt tuyển sinh năm 2022 sẽ bắt đầu vào tháng 9.
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

Buổi hướng dẫn và Buổi tư vấn
Thành phố Yoshinogawa:
từ 1３:00 ngày １ tháng 8 (chủ nhật)

Tiếp nhận

Liên hệ và đăng ký theo địa chỉ sau:

Trường trung học cơ sở
tỉnh lập Shirasagi
Số điện thoại:

Thành phố Tokushima:
từ 13:00 ngày ８ tháng 8 (chủ nhật)
Thành phố Anan:
từ 13:00 ngày 2２ tháng 8

１３：００～１３：４０

１４：００～１４：４０

Lễ tân

Buổi
thông tin

Lớp kinh
nghiệm

088-6７７-４５５５

Số FAX: 088-6７７-４５５６
Địa chỉ E-mail và trang web:

shirasagi-jhs@mt.tokushima-ec.ed.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
１２：００～１３：００

Trang web Shirasagi

１４：５０～

Tham
vấn

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 Yoshinogawa
(khu vực phía tây tỉnh)
Từ 1３:00 đến １５:３0 ngày 1 tháng 8 (chủ nhật)
Giờ bắt đầu tiếp nhận:từ 1２:00
Hội trường: (Phòng đa năng 〔中ｃｈｕ〕）,
Yoshinogawa Citizen của Plaza
252-1 Kamojima, Kamojima-cho,

thành phố Yoshinogawa

Số điện thoại: ０８８３－22－2001

Hội trường thành phố Tokushima
(khu vực trung tâm tỉnh)
Từ 13:00 đến 15:30 ngày ８ tháng 8 (chủ nhật)
Giờ bắt đầu tiếp nhận: từ 12:00
Hội trường: (Phòng đa năng)
Trường trung học cơ sở tỉnh lập Shirasagi
1-3-8 Kitayaso-cho, thành phố Tokushima
Số điện thoại: ０８８－６77－4555

Hội trường thành phố Anan
(khu vực phía nam tỉnh)
Từ
13:00 đếnとく15:30
ngày 2２
tháng 8 (chủ nhật)
とう ぶ かいじょう
しま し
かいかん
Giờ bắt đầu tiếp nhận: từ 12:00
がつ

にち

にち

じ

Hội trường: （Phòng đào tạo Ume),
Himawari Kaikan
せい ぶ かいじょう
み まTomioka-cho,
し
33-1,
Kitadori,
thành phố Anan

Số điện thoại: ０８８４－２３－７２８８
がつ

にち

きん

じ

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 / Yoshinogawa / Anan
Đích ứng dụng; 1-3-8, Kitayaso-cho, thành phố Tokushima 770-0006,
Trường trung học cơ sở tỉnh lập Shirasagi

