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I. Cơ cấu trường học
1. Cơ cấu trường học Nhật Bản

Trường sau đại 

học 2-5 năm

Cao đẳng 

(2 năm)

Cao đẳng chuyên 

nghiệp (2 năm)

13 - 15 tuổi

6 - 12 tuổi

☆95% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) học tiếp lên THPT.

☆Người không tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) khó kiếm công việc.

☆Người đã đậu trong kỳ thi nhập học có thể vào học trường THPT.

2. Người có thể dự thi vào trường THPT

①Người trên 15 tuổi vào ngày 31 tháng 3, và

thích ứng với  ②  hoặc  ③  nêu sau:

②Đã tốt nghiệp THCS Nhật Bản hoặc sẽ tốt nghiệp vào tháng 3.

③Đã học xong 9 năm tại một trường nước ngoài.

Trường 

THPT dạy 

nghề thuộc 

về kỹ thuật

Đại học (4 năm)

Trường trung học phổ thông (3-4 năm)

Trường trung học cơ sở (3 năm)

Trường tiểu học (6 năm)

Trường 

THPT  

chuyên 

nghiệp 

(5 năm)

Nghĩa vụ giáo dục
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3. Loại trường trung học phổ thông (Trường THPT công lập tỉnh Chiba )

Đào tạo Toàn ngày Thời gian nhất định 1 trong 3 buổi học Qua hệ thống thông tin

Ngày học

Giờ học

Thứ hai  - Thứ sáu

8:30 sáng - 3:30 chiều

Thứ hai  - Thứ sáu

5:30 chiều - 9:00 tối

Thứ hai  - Thứ sáu

(Buổi sáng / Buổi   

chiều / Buối tối)

Mỗi tuần có một buổi học 

tại trường

Thời gian học 50 phút,  6 - 7 tiết học 45 phút,  4 tiết học 45 phút,  4 tiết học

Số năm học

để tốt nghiệp
3 năm Ngắn nhất là 3 năm

Môn/khoa học

Khoa phổ thông,

 Khoa chuyên môn

Khoa tổng hợp

Khoa phổ thông,

 Khoa chuyên môn

Khoa tổng hợp

Khoa phổ thông Khoa phổ thông

Trường THPT 

Matsudo Minami, 

Oihama, 

Sakura Minami

Trường công lập thì có 

trường Chiba Omiya

Chọn buổi sáng,

hoặc buổi chiều,

hoặc buổi tối

Đến trường và ngày đã

chọn. Học sinh tự học bài

tập và nộp bài luận

※Các trường THPT có tập sách nhỏ tên là "Hướng dẫn trường học", đến tham quan và nhận sách.

Giải thích

49 trường có khoa

chuyên môn (khoa

quốc tế, khoa công

 nghiệp, khoa thương 

mại, v.v.).

 Và, 6 trường có khoa

 tổng hợp

13 trường

Khoa chuyên môn

gô ̀m có khoa công 

nghiệp, khoa thương 

mại

4 năm (3 năm tuỳ trường hợp)
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II. Hệ thống tuyển sinh của trường THPT công lập tỉnh Chiba
1. Học khu

Trường THPT có học khu
Trường THPT không có học khu

(Nhận tuyển sinh Tỉnh Chiba)

Trường tỉnh: khoa phổ thông

(Trường nữ sinh không

có học khu)

Funabashi-shi, Narashino-shi, 

Matsudo-shi, Kashiwa-shi: 

Khoa phổ thông. Choshi-shi: 

Khoa phổ thông, Lý hoá,Toán

Tỉnh/Thành phố: Khoa chuyên môn

(Ngoại trừ trường Choshi-shi)

　　Chiba Joshi THPT, 

KisarazuHigashi THPT

Khoa học tổng hợp

Thời gian nhất định ・ 1 trong 3 buổi 

học・Qua hệ thống thông tin

☆Bạn có thể thi nhập học trường THPT trong học khu mình thuộc về, và học khu bên cạnh.

H
ọc khu nơi sinh sống

Học khu có trường THPT, 

bạn có thể thi

nhập học

①  ① ② ④ ⑥ ⑦ ⑨

②  ① ② ③ ④

③  ② ③ ④

④  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑤  ④ ⑤ ⑥

⑥  ① ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑦  ① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑧  ⑦ ⑧ ⑨

⑨  ① ⑦ ⑧ ⑨

Trường THPT chỉ nhận tuyển sinh

sống ở Thành phố Chiba

Chiba-shi Chiba THPT: Khoa 

phổ thông

Chiba-shi Inage THPT: Khoa phổ

thông
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2. Các loại thi nhập học (Tuyển chọn học sinh hoặc Tuyển sinh)

Loại thi nhập học Người có thể đăng ký Nội dung thi và lịch thi Số học sinh

①Tuyển sinh chung

Người đáp ứng được điều 

khoản nêu mục I-2 (trang 2).

・Quốc ngữ, Xã hội, Toán, Lý 

hoá (mỗi môn 50 phút), Anh 

ngữ (60 phút.). (☆THPT 

NgareyamaKita,  Amaha,  

Funabashi Furuwakagama, 

Izumi và THPT đào tạo theo 

thời gian nhất định, thi 3 môn)

・ Trắc nghiệm như phỏng vấn 

v.v. do trường quyết định. 

Ngày 24 và 25 tháng hai

40 học sinh  x   s

ố lớp (33 học 

sinh  x  số lớp 

cho trường 

THPT đào tạo 

theo 1 trong 3 

buổi học )

②Tuyển sinh đặc biệt 

cho

 người nước ngoài

Người mang quốc tịch ngoại   

quốc, đến Nhật ở chưa 3 năm, 

và đáp ứng được điều khoản   

 nêu mục I-2 ( trang 2).

・Phỏng vấn và bài luận

Ngày 24 tháng hai

(Trường thi, xem trang 6)

Vài học sinh

③Tuyển sinh lần thứ hai
Những thí sinh đã không đậu 

thi nhập học loại ① và ②

・Phỏng vấn

・Trắc nghiệm được quyết

định  bởi trường như bài luận. 

Ngày 15 tháng ba

Số thí sinh còn 

lại trong số chỉ

tiêu tuyển sinh 

loại ① và ②

④Tuyển sinh bổ sung 

của 

trường THPT đào tạo 

không "trọn ngày"

Những thí sinh đã không đậu 

thi nhập học loại ① đến loại  

③

Từ ngày 25 đến 28 tháng ba

Số thí sinh còn 

lại trong số chỉ

tiêu tuyển sinh 

loại ①②③

※Kỳ thi  tuyển sinh loại ④ không được công bố. Hỏi trực tiếp các trường THPT theo "thời gian nhất định"

※Trường THPT "1 trong 3 buổi học" và "qua hệ thống thông tin" tổ chức thi nhập học vào tháng 8 

    cho học sinh nhập học mùa thu.
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3.  Trường THPT có tuyển sinh đặc biệt cho người nước ngoài

※Người sau khi vào nước Nhật, sống không quá 3 năm có thể đăng ký thi  (Nội dung thi, trang 5).

Tên trường THPT

K
hoa Phổ thông

K
hoa Tổng hợp

V
ề K

hoa Q
uốc tế

Về

Khoa Công nghiệp

K
hoa Thương m

ại

Địa chỉ (ga tàu điện) Số điện thoại

1 Keiyo Kougyo

○Xây dựng/Công

nghiệp điện tử/Hệ 

thống thiết bị/Cơ khí

〒263-0024

千葉市
ち ば し

稲毛区
い な げ く

穴川
あながわ

４－１１－３２

（JR稲毛
い な げ

）

043-251-4197

2 Makuhari Sougo ○

〒261-0014 

千葉市
ち ば し

美浜区
み は ま く

若葉
わ か ば

3-1-6

（JR幕張
まくはり

）

043-211-6311

3 Kashiwai ○

〒262-0041

千葉市
ち ば し

花見川区
は な み が わ く

柏井町
かしわいちょう

1452

（京成
けいせい

大和田
お お わ だ

）

04７-484-5526

4 Yachiyo Higashi ○
〒276-0028

八千代市
や ち よ し

村上
むらかみ

881-1（京成
けいせい

勝田台
かつた だい

）
047-482-1751

5 Ichikawa Subaru ○
〒272-0833

市川市
い ち か わし

東国分
ひがしこくぶん

1-1-1（JR市川
いちかわ

）
047-371-2841

6 Matsudo Kokusai ○Giáo dục quốc tế
〒270-2218

松戸市
ま つ ど し

五香
ご こ う

西
にし

5-6-1（JR新八柱
しんやはしら

）
047-386-0563

7 Nagareyama 

AotakanoMori
○Giao tiếp quốc tế

〒270-0122

流山市
ながれやまし

大畔
おおぐろ

275-5（東武
と う ぶ

線
せん

 初
はつ

石
いし

）
04-7154-3551

8 Narita Kokusai ○Khoa quốc tế
〒286-0036

成田市
な り た し

加良部
か ら べ

3-16（JR成田
な り た

）
0476-27-2610

9 Tomisato ○
〒286-0221

富里
とみさと

市
し

七
なな

栄
え

181-1（JR成田
な り た

）
0476-92-1441

10 IchiharaYawata ○
〒290-0062

市原市
い ち は ら し

八幡
や わ た

１８７７-1（JR八幡宿
やわたじゅく

）
0436-43-7811

11 Matsudo-shiritsu

Matsudo
○

〒270-2221

松戸市
ま つ ど し

紙敷
かみしき

2-7-5（JR東
ひがし

 松戸
まつど

）
047-385-3201

12 Kashiwa-shiritsu

Kashiwa
○

〒277-0801

柏市
かしわし

船戸山
ふ な と やま

高野
ご う や

325-1（JR柏
かしわ

）
04-7132-3460

13 Ichikawa Kougyo ○Khoa Công nghiệp
〒272-0031

市川市
い ち か わし

平田
ひ ら た

3-10-10（JR本八幡
も と や わ た

）
047-378-4186

14 Choshi Shogyo ○
〒288-0813

銚子市
ち ょ う し し

台町
だいまち

1781（JR銚子
ち ょうし

）
0479-22-5678

15 Tateyama Sougo 〇
〒294-8505

館山市
た て や ま し

北条
ほうじょう

106（JR館山
たてやま

）
0470-22-2242

16 Oihama (Buổi tối) ○
〒260-0823

千葉市
ち ば し

中央区
ちゅうおうく

塩田
し お だ

町
ちょう

372（JR浜野
は ま の

）
043-266-4591

17 Sakura Minami (Buổi tối) 〇
〒285-0808

佐倉市
さ く ら し

太田
お お た

1956（JR佐倉
さ く ら

）
043-486-1711

H
ọc Toàn ngày

Thời gian nhất định
1 trong 3 Buổi
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※Chọn một trong hai

　Không đỗ/không đậu 　Không đỗ/không đậu

　Không đỗ/không đậu 　Không đỗ/không đậu

※Ủy ban giáo dục tỉnh Chiba sẽ có những buổi họp cung cấp thông tin, giải thích về việc tuyển

sinh. Củng có có thông dịch tùy theo ngày giờ họp (Xem trang cuối và tài liệu về nhật trình).

☆Giấy tờ/tài liệu cần thiết cho người tốt nghiệp THCS nước ngoài có khác nhau. Vì thế, hãy tham gia

   cuộc họp nói trên để biết thêm chi tiết.

※Về những giấy tờ/tài liệu cần thiết, xin truy cập và xác nhận trên trang web ["Thủ tục tuyển sinh

trường THPT công lập tỉnh Chiba năm tài chính xx" cho người ngoại quốc]. Đây là trang chủ của

Ủy ban giáo dục tỉnh Chiba  (viết bằng 7 thứ tiếng).

Tuyê ̉n sinh thêm của trường đào tạo theo "thời gian nhâ ́t định" (chỉ những

 trường không có đủ người thi đâ ̣u )

Ngày 25 hoặc 28 tháng 3　…　Liên hệ với các trường THPT

　　Nô ̣i dung kiểm tra khác nhau tùy theo mô ̃i trường THPT

4. Biểu đồ kỳ thi tuyển sinh của trường THPT công lập tỉnh Chiba năm 2022 (Reiwa 4 Nendo)

Người đến Nhật Bản ở trên 3 năm

(Đến Nhật Bản trước ngày 8 tháng 2 năm 

2019)

Người đến Nhật Bản ở không quá 3 năm

(Đê ́n Nhật Bản sau ngày 9 tháng 2 năm 2019)

Tuyển sinh  đặc biệt cho người nước ngoài

 Ngày 24 tháng 2,  Buổi chiều 

　

 Phỏng vấn, Bài luận

Tuyển sinh chung

Ngày thứ nhất (ngày 24 tháng 2)

  Quốc ngữ, Toán (mỗi môn 50 phút)  Anh ngữ (60 phút)

Ngày thứ hai (ngày 25 tháng 2)

　Lý hoá, Xã hội (mỗi môn 50 phút)

　Phỏng vấn và bài luận, v.v.

Tuyển sinh kỳ thi thứ hai (chỉ những trường không có đủ người thi đậu)

Ngày 15 tháng 3

　　Bài luận, Phỏng vấn v.v.
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Tháng
Ngày Thứ Nhật trình Tháng

Ngày Thứ Nhật trình

２／１ ba ３／１ ba

２ tư ２ tư

３ năm ３ năm

４ sáu ４ sáu

５ bảy ５ bảy

６
chủ 
nhật ６

chủ 
nhật

７ hai ７ hai Thông báo kết quả (9:00 sáng)

８ ba ８ ba

９ tư Nộp hồ sơ (Gansho) ９ tư

１０ năm １０ năm Nộp hồ sơ lần thứ 2 (2ji Gansho)

１１ sáu １１ sáu Thay đổi nguyện vọng lần thứ 2

１２ bảy １２ bảy

１３
chủ 
nhật １３

chủ 
nhật

１４ hai 　　　　　　　　(cho đến 12:00 trưa) １４ hai

１５ ba １５ ba Thi    (tuyển sinh lần thứ 2)

１６ tư １６ tư

１７ năm Thay đổi nguyện vọng (Shigan) １７ năm Thông báo kết quả (10:00 sáng)

１８ sáu １８ sáu

１９ bảy １９ bảy

２０
chủ 
nhật ２０

chủ 
nhật

２１ hai ２１ hai

２２ ba ２２ ba

２３ tư ２３ tư

２４ năm Thi   (ngày thứ nhất/ngày đầu tiên) ２４ năm

２５ sáu Thi   (ngày thứ 2) ２５ sáu Tuyển sinh thêm của trường đào tạo 
theo "thời gian nhất định". Thời gian thi

２６ bảy ２６ bảy

２７
chủ 
nhật ２７

chủ 
nhật

２８ hai ２８ hai

２９ ba

３０ tư

３１ năm

5.  Nhật trình tuyển sinh của trường THPT công lập tỉnh Chiba, năm 2021 (Reiwa 3 Nendo)
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Giai đoạn Sau khi đậu đến lễ nhập học Tháng liên quan sau khi nhập học

Nội

 dung

Tiền nhập học, đồng phục, sách,

quần áo thể dục, giày dép, hội 

phí PTA và hội học sinh　（※１）

Quỹ dự trữ, v.v cho học sinh đi 

tham quan + Học phí （※２）

Toàn ngày Khoảng 200,000 yen Khoảng 180,000 yen/năm Khoảng 380,000 yen

Thời gian 

nhất định

Khoảng 40,000 yen ～

115,000 yen

Khoảng 85,000 yen～

120,000 yen/năm

Khoảng 130,000 yen～

220,000 yen

※１   Nhiều trường dạy học theo thời gian nhất định không có đồng phục.

          Trường công nghiệp, nông nghiệp có thu phí quần áo thực tập (khoảng 10,000 yen)

※３　Chi phí từ năm thứ hai rẻ hơn vì không cần chi phí đồng phục, quần áo thể dục.

IV. Học bổng

☆ "Học bổng" có loại cho vay (trả lại sau) và loại nhận (không phải trả lại).

Tên học bổng Nơi xử lý Vay hoặc Nhận

Quỹ học bổng tỉnh Chiba Ủy ban giáo dục tỉnh Chiba Vay

Học bổng thành phố Mỗi thành phố Tuỳ thành phố

Vay

Quỹ hỗ trợ giáo dục (quỹ phúc 

lợi cuộc sống)
Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Vay

Hội học bổng Ashinaga Hội học bổng Ashinaga Vay

Học bổng mồ côi tai nạn giao thông Học bổng mồ côi tai nạn giao thông Vay

※Ngoài ra còn có học bổng tư nhân.

◎Để biết thêm thông tin, xin  hỏi tại trường sau khi được nhập học.

III. Chi phí cần thiết để theo học

H
ọc bổng công

Tổng cộng năm thứ nhất

（※３）

　　　 Đối với lớp học theo thời gian nhất định vào buổi tối, có trường thu phí ăn cơm tối.

◎Chi phí quân bình học trường tư thục là khoảng 600,00 yen một năm, khác nhau nhiều tuỳ trường.

※２　Học phí mỗi tháng là 9,900 yen (học theo thời gian nhất định là 1,740 yen/đơn vị học tập), 

          nhưng có thể miễn phí tuỳ vào thu nhập của phụ huynh. Nộp các giấy tờ cần thiết khi xin.

Quỹ phúc lợi con của người góa chồng/vợ (chỉ có cha/mẹ), tỉnh Chiba
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<THCS Buổi tối> Tỉnh Chiba có hai trường THCS lớp học buổi tối công lập.

☆Người có thể xin nhập học (người thích ứng với tất cả điều kiện ①～③ như sau)

1. Trường THCS IchikawaShiritu Oosu    Lớp học buổi tối

Địa chỉ

Cách đi Ga Ichikawa đường tàu JR, ra cửa nam. Đi đường YuuYuu  hướng nam 1km (10 phút)

Địa chỉ

Cách đi Ga Matsudo, ra cửa tây. Đi bộ 19 phút, hoặc dùng xe buýt tại

Trạm dừng xe số 3 xe Keisei Bus (chạy 5 phút, xuống trạm Kogasaki 1-chome, 2 phút)

V. Trường hợp chưa tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở

2.  Trường THCS MatsudoShiritsu Daiichi      Chi nhánh Mirai

Điện thoại ：  047－312－2031

Điện thoại： 047－377－6883

〒272-0032  Chiba-ken, Ichikawa-shi, Oosu 4-21-5

〒271-0068 Chiba-ken, Matsudo-shi, Kogasaki 1-3073

③Sống ở thành phố có THCS, hoặc có sự chấp thuận của Ủy ban giáo dục thành phố của tỉnh Chiba.

①Trên 15 tuổi

②Chưa tốt nghiệp THCS (chưa học xong 9 năm trong trường nước ngoài)
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VI. Những điều cần chuẩn bị cho kỳ thi nhập học
1.  Những điều học sinh cần làm

① Suy nghĩ và trình bày rõ ràng nguyện vọng của mình (mục đích học, trường, khoa v.v.)

② Học tập…Tham gia lớp học một các nghiêm túc (nghe thầy cô giảng, học, hỏi, làm bài v.v.)

                 Chắc chắn nộp bài tập và tài liệu liên quan

③ Chắc chắn tuân theo quy tắc của trường

④ Thông báo, thông tin của trường THPT…Hỏi giáo viên phụ trách ngay những điều không hiểu

2. Những điều phụ huynh cần làm

① Xem xét, chuẩn bị học phí và điều kiện đi lại (chi phí giao thông và an toàn)

② Liên hệ thường xuyên và tham khảo ý kiến của giáo viên phụ trách

3. Những điều phụ huynh với học sinh cần làm

① Họp mặt và nói chuyện giữa phụ huynh, học sinh, giáo viên trường THCS.     Khoảng tháng 11

・Nói rõ ràng với giáo viên phụ trách về nguyện vọng của phụ huynh và học sinh.

・Nếu cần thiết, yêu cầu một cuộc họp mặt khác ngày giờ đã định sẵn.

・Nếu cần thông dịch, liên lạc với giáo viên phụ trách trước ngày họp mặt.

・Rất tốt nếu viết trước trên giấy câu hỏi và nguyện vọng dùng khi họp mặt.

② Viết, làm các giấy tờ cần thiết

・Xác nhận với giáo viên phụ trách, làm giấy tờ cần thiết cho kỳ thi như đơn xin nhập học v.v.

Các giấy tờ cần thiết có thể tìm thấy trong (trang web của Uỷ ban giáo dục tỉnh Chiba) ["Thủ tục

tuyển sinh trường THPT công lập tỉnh Chiba năm tài chính xx" cho người ngoại quốc].

③ Xem xét tham khảo trường THPT

・Đến tham quan và dự buổi họp hướng dẫn trường, xác nhận đặc điểm, cách đi đến và thời giờ v.v.
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Tài liệu bổ sung Biểu đồ thi tuyển sinh trường THPT tư lập tỉnh Chiba năm 2022 
 (Các trường THPT tư lập định ngày thi v.v của mỗi trường.  Hãy liên hệ với trường bạn sẽ thi để biết chi tiết.) 

 

   Giải thích từ ngữ  

 Tangan…..Dự thi cách tiến cử với lời hứa 「trường này tôi chọn theo nguyện vọng thứ nhất」. 

Sengan…..Dự thi cách thông thường với lới hứa「trường này tôi chọn theo nguyện vọng thứ nhất」. 

Heigan…..Dự thi trường chọn theo nguyện vọng thứ hai, thứ ba.  

 

Trường hợp dự thi cả trường THPT công lập 

  Dự thi bằng cách Heigan 

 Trường hợp chỉ dự thi trưởng THPT tư lập

  Khi thi cách tiến cử, có chế độ Tangan 

 Khi thi cách thông thường, có chế độ Sengan 

 Cũng có kỳ thi Heigan với trường tư lập 

khác 

        Dự thi                             Dự thi 

Kỳ thi giai đoạn trước của nhiều trường tư lập tỉnh Chiba 

   Thời gian nộp đơn    Từ tháng 12 

      Kỳ thi giai đoạn trước   Từ ngày 17 tháng 1 

      Công bố kết quả           Trước sau ngày 20 tháng 1 

 

Đỗ 

 

Thí sinh đỗ/đậu trường tư lập này với 

nguyện vọng thứ nhất và dự thi cách 

Tangan・Sengan làm thủ tục nhập 

học. Thí sinh dự thi cách Heigan có 

thể cần làm thủ tục hoãn nộp học phí. 

                            Không đỗ/đậu   

Kỳ thi giai đoạn sau của nhiều trường tư lập tỉnh Chiba 

   Thời gian nộp đơn  Sau khi công bố kết quả kỳ thi giai đoạn 

                       trước (Xác nhận vì thời gian nộp đơn ngắn) 

   Công bố kết quả    Ngay trước ngày thi trường công lập 

Đỗ Thí sinh muốn nhập học trường này. 

làm thủ tục nhập học Thí sinh dự thi 

cách Heigan có thể cần làm thủ tục 

hoãn nộp học phí để nhập học. Cũng có trường nhận dự thi cách Tangan・Sengan 

                Không đỗ/đậu 

 Tuyển sinh của trường công lập (ngày 24, 25 tháng 2)  

 

                   Không đỗ/đậu 

 

Thi tuyển sinh thêm của trường tư lập (có trường không tổ chức) 

  

Tuyển sinh lần thứ 2 trường công lập (ngày 15 tháng 3) 

 



Quan trọng 
 

Buổi họp giải thích thủ tục tuyển sinh của Uỷ ban giáo dục tỉnh Chiba  
 

 Nếu bạn không đi học tại một trường THCS trong tỉnh Chiba, hãy chắc chắn tham 

dự buổi giải thích sau đây. (Để biết chi tiết, xem trang 4 của bộ tập tài liệu.) 

 

Lần thứ 1 Ngày 22 tháng 11 năm 2021, thứ hai Tiếp tân:  chiều 1:30  

Lần thứ 2 Ngày 30 tháng 11 năm 2021, thứ ba Tiếp tân:  chiều 1:30 

Lần thứ 3 Ngày  7 tháng 12 năm 2021, thứ ba Tiếp tân:  chiều 1:30 

Lần thứ 4 Ngày 24tháng 12 năm 2021, thứ sáu Tiếp tân:  chiều 1:30 

    ※Địa điểm là Hội trường giáo dục tỉnh Chiba Toà nhà mới Phòng 501.    

※Dự định cho thông dịch trong buổi giải thích lần thứ 2 và thứ 3. 
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