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 Giáo dục là hoạt động hướng đến mục tiêu đào tạo ra những con người có tính tự giác cao, phát triển 
độc lập và toàn diện với tư cách là một thành viên của xã hội, và cơ hội nhận được sự giáo dục phải 
được đảm bảo cho tất cả người dân trong tỉnh kể cả người nước ngoài đang định cư tại đây, v.v...  
 Tỉnh Hiroshima hiện đang từng bước thúc đẩy công tác giáo dục dành cho học sinh là con em của 
cư dân trong tỉnh mang quốc tịch nước ngoài đang định cư tại Nhật, trong đó chủ yếu là người Hàn 
Quốc - Triều Tiên hay người lao động gốc Nhật, v.v... Vấn đề học lên đại học hay định hướng nghề 
nghiệp, v.v... luôn là những chủ đề rất được quan tâm nên tỉnh đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều hướng 
dẫn phù hợp theo từng tính cách và định hướng nghề nghiệp của học sinh. 
 
 
1. Giáo dục học đường, v.v... 
 

(1) Nhà trẻ (cơ sở phúc lợi cho thiếu nhi) 
Đối với trẻ từ 0 tuổi cho đến tuổi vào tiểu học có thể đi nhà trẻ trong trường hợp cần chăm sóc 

trẻ tại nhà vì lý do người giám hộ, v.v... phải đi làm không thể chăm sóc. 
Tùy vào từng nhà trẻ mà độ tuổi trẻ có thể đến lớp và thời gian giữ trẻ, v.v... có thể khác nhau. 

Vui lòng liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn nơi bạn cư trú để biết thêm thông tin về 
cách thức đăng ký gửi trẻ, v.v... 

 
     
     
 
 

(2) Trường mẫu giáo (cơ sở giáo dục cho trẻ em) 
Trường mẫu giáo là cơ sở giáo dục dành cho trẻ em từ 3 tuổi đến tuổi vào tiểu học. 
Có rất nhiều trường mẫu giáo nhận trẻ từ 3 tuổi và tuyển sinh vào năm trước khi nhập học. 
Các trường mẫu giáo là quốc lập, công lập hay tư thục sẽ tùy thuộc vào người thành lập trường 

mẫu giáo, vì vậy về việc nhập học, v.v… vui lòng liên hệ với Ủy ban giáo dục của thành phố, thị 
trấn trong trường hợp vào trường mẫu giáo công lập. 

Ngoài ra,về các trường quốc lập và tư thục, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với các trường. 
 
 
  

Nơi liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn 
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 (3) Vườn trẻ được cấp phép (cơ sở phúc lợi cho thiếu nhi) 
Đây là nơi có thể gửi trẻ từ 0 tuổi đến tuổi vào tiểu học mà không đòi hỏi tình trạng đi làm, v.v... 

của người giám hộ phải như thế nào. 
Tùy theo vườn trẻ mà độ tuổi trẻ có thể đến lớp hay thời gian nhận giữ trẻ, v.v... có thể khác 

nhau . Vui lòng liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn nơi bạn cư trú để biết thêm thông 
tin về cách thức đăng ký gửi trẻ, v.v... 

 
     
     
 
 

(4) Trường tiểu học, trường trung học cơ sở 
 

① Trường công lập 
Trẻ từ 6 tuổi đến 15 tuổi có thể vào học tại các trường tiểu học - trung học cơ sở, trường giáo 

dục nghiệp vụ, khóa đào tạo giai đoạn đầu của trường trung học cơ sở và khối tiểu học - trung 
học cơ sở của các trường hỗ trợ đặc biệt.  

Ủy ban giáo dục của thành phố, thị trấn nơi bạn cư trú sẽ gửi Giấy hướng dẫn nhập học vào 
trường công lập cho những gia đình có con mang quốc tịch nước ngoài vào trước năm nhập học. 
Vui lòng nộp đơn xin nhập học lên Ủy ban giáo dục hoặc Tòa thị chính của thành phố, thị trấn 
nếu có nguyện vọng cho con vào học tại trường tiểu học công lập, v.v...  

Tại các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập luôn tiếp nhận đơn xin học chuyển tiếp 
vào bất kỳ lúc nào. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc nhập học hoặc 
chuyển trường, vui lòng liên hệ với Ủy ban giáo dục của thành phố, thị trấn nơi bạn cư trú. 

Trường hợp có nguyện vọng học tiếp lên trung học phổ thông sau khi hoàn thành chương trình 
giáo dục bắt buộc, thông thường bạn sẽ phải tham gia vào kỳ thi tuyển sinh. 

 
     
     
 

② Trường tư thục, trường quốc lập 
Tùy theo từng trường mà điều kiện nhập học và các loại hồ sơ cần thiết sẽ khác nhau nên vui 

lòng liên hệ trực tiếp đến các trường này để biết thêm thông tin chi tiết.  

Nơi liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn 

Nơi liên hệ Ủy ban giáo dục của thành phố, thị trấn 
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 (5) Trường trung học phổ thông 
 

① Trường trung học phổ thông 
   Tại các trường trung học phổ thông và khóa đào tạo giai đoạn sau của trường trung học cơ sở 

gồm có các khóa học theo hệ đào tạo toàn thời gian, hệ đào tạo bán thời gian và hệ đào tạo từ xa, 
còn các khoa thì được chia ra thành Khoa học thường thức là khoa chú trọng vào giáo dục kiến 
thức phổ thông, Khoa Chuyên ngành là khoa chú trọng vào giáo dục kiến thức chuyên ngành, 
Khoa Tổng hợp là tổng hợp chung của giáo dục kiến thức phổ thông và giáo dục kiến thức 
chuyên ngành. Trong khoa giáo dục chuyên ngành gồm có khoa nông nghiệp, khoa công nghiệp, 
khoa thương mại, khoa gia đình, khoa quốc tế, khoa phúc lợi, khoa thể thao, khoa y tá, v.v... Tại 
các trường trung học phổ thông còn có các khóa học theo hệ đào tạo từ xa và hệ bán thời gian cho 
những người muốn vừa học vừa làm hoặc người muốn học theo sở thích.  

   Trường trung học phổ thông tùy theo người thành lập mà có các hình thức là trường quốc lập, 
trường công lập (do tỉnh, thành phố thành lập) hay trường tư thục, do đó khi muốn đăng ký nhập 
học vào trường do tỉnh thành lập, vui lòng liên hệ đến Phòng chỉ đạo giáo dục trung học phổ thông 
thuộc Ban quản trị, Ủy ban giáo dục tỉnh Hiroshima (☎082-513-4992) hoặc liên hệ đến trường 
do tỉnh thành lập gần nhất. Nếu muốn đăng ký vào trường do thành phố thành lập, vui lòng liên 
hệ đến Ủy ban giáo dục của thành phố. 
 Ngoài ra, vui lòng liên hệ trực tiếp đến các trường quốc lập hay trường tư thục để biết thêm 
thông tin chi tiết. 

 
② Trường trung học chuyên nghiệp 

   Tại tỉnh Hiroshima có hai trường trung học chuyên nghiệp là trường công nghiệp Kure và 
trường thương mại hàng hải Hiroshima. Thời gian học là 5 năm (các khoa liên quan đến thương 
mại hàng hải là 5 năm 6 tháng) và khi học viên đạt đủ số tín chỉ xác định sẽ nhận được bằng cao 
đẳng. Vui lòng liên hệ trực tiếp đến các trường để biết thêm thông tin về việc nhập học, v.v... 

 
③ Trường chuyên môn, trường tổng hợp 

   Trường chuyên môn (khóa đào tạo trung học phổ thông, khóa đào tạo thông thường, khóa đào 
tạo chuyên môn) và trường tổng hợp là các cơ sở giáo dục giúp trang bị cho học viên những kiến 
thức và kỹ thuật cần thiết cho nghề nghiệp và cuộc sống thực tiễn. Gồm các lĩnh vực như công 
nghiệp, y tế, vệ sinh môi trường, giáo dục - phúc lợi xã hội, thực hành kinh doanh, nữ công gia 
chánh, văn hóa - giáo dục, v.v... Tùy theo từng trường mà thời gian học hay điều kiện nhập học 
sẽ khác nhau nên vui lòng liên hệ trực tiếp đến các trường để biết thêm thông tin chi tiết. 
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 (6) Trường hỗ trợ đặc biệt 
Trường hỗ trợ đặc biệt gồm có khối tiểu học, khối trung học cơ sở và khối trung học phổ thông. 

Ngoài ra, tại các trường hỗ trợ đặc biệt còn có cả khối mẫu giáo dành cho trường hỗ trợ đặc biệt 
cho trẻ khiếm thị và trường hỗ trợ đặc biệt cho trẻ khiếm thính. Trong các trường hỗ trợ đặc biệt 
thuộc khối trung học phổ thông thì trường hỗ trợ đặc biệt cho trẻ khiếm thị có khoa Khoa học 
thường thức và khoa Chuyên ngành. Ngoài ra, trong các trường hỗ trợ đặc biệt cho trẻ khiếm 
khuyết trí tuệ thì có trường hỗ trợ đặc biệt Fukuyamakita và trường hỗ trợ đặc biệt Hiroshimakita 
có khoa Khoa học thường thức và các khóa đào tạo nghề nghiệp thuộc khoa Khoa học thường 
thức. 

   Nếu có nhu cầu đăng ký nhập học ở khối mẫu giáo của trường hỗ trợ đặc biệt cho trẻ khiếm thị 
hoặc trường hỗ trợ đặc biệt cho trẻ khiếm thính, vui lòng liên hệ đến các trường hỗ trợ đặc biệt 
tương ứng hoặc Phòng giáo dục hỗ trợ đặc biệt thuộc Ban quản trị, Ủy ban giáo dục tỉnh Hiroshima 
(☎082-513-4981). 

 
   Trẻ từ 6 tuổi đến 15 tuổi có thể vào học tại khối tiểu học, khối trung học cơ sở của trường hỗ 

trợ đặc biệt phù hợp theo loại khuyết tật. Thủ tục nhập học ở khối tiểu học và khối trung học cơ 
sở được thực hiện dựa theo nghị định dành người có mức độ khuyết tật được quy định tại khoản 
3 Điều 22 thuộc Pháp lệnh thi hành Luật giáo dục học đường. 

 
   Ngoài ra, khi muốn chuyển đến học tại trường hỗ trợ đặc biệt cần thực hiện thủ tục theo luật 

định nên học sinh và người bảo hộ cần phải được trường tương ứng tư vấn trước, đồng thời hiệu 
trường tiểu học - trung học cơ sở và hiệu trưởng trường hỗ trợ đặc biệt tương ứng cũng phải 
thường xuyên liên lạc để có sự điều chỉnh kịp thời. Vui lòng liên hệ đến Ủy ban giáo dục của 
thành phố, thị trấn nơi bạn cư trú để biết thêm thông tin chi tiết. 

 
   Nếu có nhu cầu đăng ký nhập học ở khối trung học phổ thông của trường hỗ trợ đặc biệt, vui 

lòng liên hệ đến trường hỗ trợ đặc biệt mà bạn muốn đăng ký hoặc Phòng giáo dục hỗ trợ đặc biệt 
thuộc Ban quản trị, Ủy ban giáo dục tỉnh Hiroshima (☎082-513-4981).  
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 (7) Trường dành cho người nước ngoài 
Ở tỉnh Hiroshima có 2 trường dành cho người nước ngoài. Vui lòng liên hệ trực tiếp với 

trường để biết thêm thông tin chi tiết về tư cách nhập học, thời gian học, v.v... 
Học viện Hiroshima Korean   Trường cấp 1 - 2 - 3 Hiroshima Korean 
[Nơi liên hệ] 37-50, Yamane-cho, Higashi-ku, Hiroshima-shi  ☎082-261-0028 
        Trang web: https://www.hiroshima-corea.ed.jp/ 
Học viện quốc tế Hiroshima Trường quốc tế Hiroshima  
[Nơi liên hệ] 3-49-1, Kurakake, Asakita-ku, Hiroshima-shi  ☎082-843-4111 
        Trang web: https://www.hiroshima-is.ac.jp/ 

 
(8) Trường đại học – Trường nghề, v.v... 
 

① Trường đại học - Trường cao đẳng 
Tùy theo từng khoa - ngành tại các trường đại học - cao đẳng mà nội dung giảng dạy hay thời 

gian học sẽ khác nhau. Vui lòng liên hệ trực tiếp với các trường đại học - cao đẳng để biết thêm 
thông tin chi tiết về điều kiện nhập học, v.v... 

 
② Trường chuyên môn - Trường tổng hợp 

Trường chuyên môn (khóa đào tạo trung học phổ thông, khóa đào tạo thông thường, khóa đào 
tạo chuyên môn) và trường tổng hợp là các cơ sở giáo dục giúp trang bị cho học viên những kiến 
thức và kỹ thuật cần thiết cho nghề nghiệp và cuộc sống thực tiễn. Có các lĩnh vực như công 
nghiệp, y tế, vệ sinh môi trường, giáo dục - phúc lợi xã hội, thực hành kinh doanh, nữ công gia 
chánh, văn hóa - giáo dục, v.v... 

Tùy theo từng trường mà thời gian học hay điều kiện nhập học sẽ khác nhau nên vui lòng liên 
hệ trực tiếp đến các trường để biết thêm thông tin chi tiết. 

 
(9) Kỳ thi chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 

   Kỳ thi chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở là kỳ thi quốc gia dành cho những người chưa 
tốt nghiệp trung học cơ sở để chứng nhận học lực của họ có bằng hoặc cao hơn trình độ của những 
người đã tốt nghiệp trung học cơ sở hay không nhằmphục vụ việc xét tuyển vào trường trung học 
phổ thông.  

   Người đậu kỳ thi này sẽ được chứng nhận đủ tư cách nhập học vào trường trung học phổ thông. 
   Vui lòng liên hệ đến Phòng thúc đẩy học tập suốt đời thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 

Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (☎03-5253-4111) để biết thêm nội dung chi tiết của kỳ thi, 
v.v... 

 
(10) Kỳ thi chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 

Kỳ thi chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi quốc gia chứng nhận học lực bằng 
hoặc cao hơn trình độ của học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông dành cho những người không 
thể dự thi đại học, vì lý do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, v.v... 

https://www.hiroshima-corea.ed.jp/
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   Người đậu kỳ thi này không chỉ được nhận chứng chỉ nhập học vào các trường đại học, cao 
đẳng, trường nghề, mà còn được chứng nhận là người có học lực bằng hoặc cao hơn học sinh tốt 
nghiệp trung học phổ thông và có thể sử dụng nó trong các kỳ kiểm tra trình độ hay tìm việc, v.v... 

   Vui lòng liên hệ đến Phòng thúc đẩy học tập suốt đời thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 
Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (☎03-5253-4111) để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung 
kỳ thi, v.v... 

 
(11) Trường đại học mở 

Là trường đại học chuyên giảng dạy theo hệ đào tạo từ xa chính quy do Trường đại học mở 
Nhật Bản (thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản - Bộ truyền 
thông và nội vụ Nhật Bản) thành lập. 

Học sinh sẽ theo học từ 4 năm trở lên và sẽ nhận được bằng tốt nghiệp đại học khi đạt được số 
tín chỉ xác định. 

Giờ học sẽ được phát qua vệ tinh. Ngoài ra, hầu hết các môn học đều được gửi qua internet. 
Thời điểm nhập học 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10. Ngoài ra, sẽ không có kiểm tra học lực 

khi nhập học. 
   Học sinh được chia ra thành các loại là học sinh tham gia đầy đủ các môn học để có thể lấy 

được bằng đại học, học sinh chỉ học môn học mình yêu thích (thời gian học ở trường: 1 năm) và 
học sinh học bán thời gian (thời gian học ở trường: nửa năm). 

   Học sinh từ 18 tuổi trở lên nếu có chứng chỉ vào học đại học có thể nhập học với tư cách là học 
sinh tham gia đầy đủ các môn học, còn học sinh từ 15 tuổi trở lên có thể nhập học với tư cách là 
học sinh tham gia các môn học tự chọn hoặc học sinh học bán thời gian. 

   “Không gian vệ tinh” đã được thành lập tại Thành phố Fukuyama giúp học sinh thuận lợi hơn 
trong việc học tập. 

 
     
     

 
 

 

  Nơi liên hệ Trung tâm học tập Hiroshima, Trường đại học mở Nhật Bản 
1-89, 1 Chome, Higashisendamachi, Naka-ku, Hiroshima-shi 
☎082-247-4030 
HP: http://www.sc.ouj.ac.jp/center/hiroshima/ 


