
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại, ở Thành phố Yao, trường học mà con quý vị đang theo học được chỉ định theo địa chỉ nơi quý vị đang sinh sống 

(trường này được gọi là「trường học chỉ định」), nhưng để giảm bớt gánh nặng cho trường học trước những thay đổi khác 

nhau của môi trường xung quanh, và để đáp ứng nhu cầu của học sinh và quý vị phụ huynh, chúng tôi sẽ triển khai một chế 

độ để quý vị có thể lựa chọn một trường học khác ngoài trường học được chỉ định nếu quý vị có nguyện vọng, dựa trên các 

yêu cầu nhất định. 

 

 

Triển khai chế độ có thể lựa chọn trường dựa trên các yêu 

cầu nhất định 

chế độ trường học được chứng nhận đặc biệt quy mô nhỏ 

có đặc điểm như thế nào 

◆Giáo dục tích hợp cấp tiểu học và trung học cơ sở 

hoạt động với những suy nghĩ lặp đi lặp lại về「 Ước 

mơ, sự tự hào và sự gắn kết」 
 
Chúng tôi sẽ thúc đẩy giáo dục nhất quán trong 9 năm để 

hướng tới việc giáo dục cho các em có「có niềm tự hào ・ 

có sự gắn kết」để hướng tới ước mơ. 

◆Phát triển giáo dục nhân quyền và giáo dục nghề 

nghiệp  
Từ các hoạt động thực hành khác nhau và gặp gỡ nhiều 

người, các em sẽ phát triển năng lực thực hiện một lối sống 

riêng của bản thân và làm phong phú tâm hồn. 

◆Nuôi dưỡng năng lực học tập được chứng nhận 
 
Hỗ trợ cho các em làm các bài kiểm tra tiếng Anh và bài 

kiểm tra chữ Hán, cũng như hợp tác trong việc học nhóm 

và học chung ít người. 

◆Giáo dục trong 9 năm dạy về tự nhiên và truyền 

thống của Takayasu  
Mang trong mình niềm tự hào về quê hương, dạy kỹ năng 

sống hướng tới tương lai và thực hành giáo dục có hệ 

thống và liên tục trong 9 năm từ lớp 1 đến lớp 9. 
 
◆ý nghĩa của giáo dục tiếng Anh 
 
Chúng tôi sẽ thúc đẩy「giáo dục tiếng Anh」để các em có 

thể truyền đạt những suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh, 

nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu. 
 
◆ý nghĩa của việc hỗ trợ các em tự chủ trong học tập 
 
Chúng tôi sẽ hỗ trợ các em học để hướng tới các bài kiểm 

tra tiếng Anh và bài kiểm tra chữ Hán, hỗ trợ việc học sau 

giờ học chính từ các nguồn lực bên ngoài, và nuôi dưỡng 

tinh thần sẵn sàng học hỏi. 

 

 

 

Một trong những chính sách đối với các trường học nhỏ là cho phép các em 

có thể theo học ở bất kỳ trường học nào trong các khu vực của thành phố mà 

không liên quan đến khu vực trường học gần nhà, chúng tôi sẽ dừng việc thu 

nhỏ quy mô trường học, vừa thúc đẩy việc tạo ra các trường học có sức hấp 

dẫn vừa kết nối sự năng động của các trường và các khu vực. 

Tại thành phố Yao, từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, trường tiểu học 

Katsura, trường tiểu học Kita yamamoto, trường trung học cơ sở Katsura 

và trường trung học cơ sở và tiểu học Takayasu sẽ được chỉ định là

「trường học được chứng nhận đặc biệt quy mô nhỏ」triển khai các hoạt 

động giáo dục độc đáo. 

 

 

 

～Các nỗ lực chính～ ～Các nỗ lực chính～ 

Chế độ trường học được chứng nhận đặc biệt quy mô nhỏ là 

Quý vị có thể lựa chọn trường học được chứng nhận 

đặc biệt quy mô nhỏ từ khắp nơi trong thành phố. 

 Chế độ mới sẽ được giới thiệu và bắt đầu từ tháng 4 năm 2023. 

 Chế độ này chỉ dành cho「học sinh mới lên lớp 1 tiểu học」và「học sinh mới lên năm nhất trường trung học cơ sở」, 

không dành cho các em học sinh đã theo học tại trường rồi. 

 Đối với quý vị phụ huynh có con đang dự định nhập học vào trường tiểu học và trung học cơ sở năm học 2023, 

chúng tôi dự định sẽ gửi bản hướng dẫn thủ tục chi tiết đến từng nhà vào khoảng tháng 9 năm 2022. 

 

 

※Chúng tôi đang lên kế hoạch cho buổi tham quan cơ sở vật chất của trường dành cho quý phụ huynh và các em học sinh 

tiểu học mới lên lớp 1 và học sinh năm nhất trường trung học cơ sở. 

１ 

 

Giới thiệu về「chế độ trường học được chứng nhận đặc biệt quy mô nhỏ」và bắt 

đầu「vận dụng linh hoạt thay đổi trường học được chỉ định」 

 

※「Trường tiểu học」và 「trường trung học cơ sở」trong văn bản lần lượt bao gồm là「trường giáo dục bắt buộc nửa đầu」và 「trường giáo 

dục bắt buộc nửa sau」. 

Trong thành phố Yao 

◎Trường được cấp  

★Trường được chỉ định ★Trường được chỉ định 

★Trường được chỉ định ★Trường được chỉ định 

Khi nhập học vào trường tiểu học 

hay trung học 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những điều mục chú ý khác 

※ Với những trường hợp có lý do cá nhân như chuyển nơi ở hoặc gặp khó khăn trong việc đi học do tình trạng thể chất 

hoặc tinh thần, chúng tôi sẽ thực hiện các đối sách riêng như「thay đổi trường được chỉ định và đi học ngoài khu vực 

nhà」theo như chế độ ở trên. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng trao đổi đến Ban xúc tiến giáo dục nhà trường. 

※ Từ quan điểm ảnh hưởng đến việc vận hành của nhà trường, số lượng người có thể được nhận vào học là có giới hạn và 

không phải lúc nào cũng có thể đăng ký vào trường mong muốn. (Nếu số lượng đơn đăng ký vượt quá số lượng người 

có thể được chấp nhận thì chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm. Ngoài ra, chúng tôi không xem xét, xử lý cho cả anh em, chị 

em hoặc anh chị em sinh đôi. 

Trong trường hợp có thể chọn trường khác với trường được chỉ định 

Trường học gần nhà (khoảng cách ngắn 

đến trường) 

Trường gần khu lân cận 

⇒Quý vị có thể chọn trường có 

khoảng cách đi lại ngắn hơn 

trường được chỉ định, được quyết 

định bởi địa chỉ của quý vị. 

 

(Trong trường hợp của hình bên 

trái, quý vị có thể chọn trường 

Tiểu học B, gần nhà quý vị.) 

⇒Quý vị có thể chọn trường trong 

khu vực lân cận với trường được 

chỉ định, được quyết định bởi địa 

chỉ của quý vị. 

 

(Trong trường hợp của hình bên 

trái, quý vị có thể chọn trường 

trung học từ Ｂ～Ｅ lân cận.) 

Lịch trình chính cho đến khi áp dụng chế độ (dự định) 

tháng４      tháng７   tháng 9 tháng１０ tháng１１ tháng 12           tháng４～ 

năm 202２                                                   năm 2023 

※ Nếu quý vị chọn một trường khác với trường được chỉ định thì quý vị cần phải làm thủ tục đăng ký 

(khoảng tháng 10). 

▶ ▶ 

●Thủ tục đăng ký (khoảng tháng 10) 

● Thông báo nhập học 

(khoảng tháng 12) 

●Buổi giới thiệu về「chế độ trường học được chứng nhận đặc biệt quy mô nhỏ」(theo yêu cầu) 
Tham quan cơ sở vật chất trường (khoảng tháng 7) 

●Gửi hướng dẫn liên quan đến việc nhập học mới (khoảng tháng 9) 

●Quyết định nhập học của trường 

(khoảng tháng 11) 

３ 

４ 
 Về nguyên tắc, việc đi học bằng xe đạp sẽ không được chấp thuận vì lý do an toàn. 

 Tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Takayasu, từ lớp 1 đến lớp 6 (tương đương với lớp 1 đến lớp 6 của trường tiểu 

học) sẽ thuộc「chương trình giáo dục bắt buộc kỳ đầu」, từ lớp 7 đến lớp 9 (tương đương với lớp 1 đến lớp 3 của trung 

học cơ sở)) sẽ thuộc「chương trình giáo dục bắt buộc kỳ sau」. 

 Theo quy định chung, thì các em sẽ nhập học vào trường trung học cơ sở liên kết với trường tiểu học mà các em đã 

nhập học. 

 Khi chọn trường, vui lòng hiểu mục đích của chế độ và xem xét nó trên quan điểm tôn trọng quyền con người mà 

không phân biệt đối xử hoặc định kiến, xin hãy nói chuyện và bàn bạc với con của quý vị. . 

 

Ủ y  b a n  g i á o  d ụ c  t h à n h  p h ố  Y a o  

● Giới thiệu chung về chế độ  ： Ban Chính sách Giáo dục       072-924-3888 

● Về thủ tục, nội dung giáo dục ： Ban xúc tiến giáo dục học đường 072-924-3891 

Địa chỉ liên hệ  

Khi nhập học vào trường tiểu học Khi nhập học vào trường trung học 

Vận dụng linh hoạt thay đổi trường học được chỉ định ２ 

Lựa chọn trường học Thành phố Yao Tìm kiếm 

Giai đoạn nhận thức về chế độ 
Bắt đầu chế độ có thể lựa 

chọn trường học 

★ 
◎ 

Trường tiểu học B 

Nhà 

Trường tiểu học A 
（Trường có thể chọn） 

（Trường được chỉ định） 
★ Trườ ng trung họ c A 

◎Trường 
trung  

học B 

◎Trường 

 trung học C 

◎Trường 

 trung học D 

（Trường được chỉ định） 

◎Trường 

 trung học E 


