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Ⅵ-4 Hệ thống giáo dục của Nhật Bản
1. Giáo dục bắt buộc
Hệ thống giáo dục của Nhật là bắt buộc đối với học sinh từ cấp 1 đến cấp 2 bao gồm 9 năm.

Trong khoảng thời gian này chi phí học tập và sách giáo khoa được miễn phí hoàn toàn. Học sinh có
thể học ở trường học công lập theo chỉ định. Ngoài chi phí sách giáo khoa trên, những chi phí phụ
khác và chi phí du lịch ở trường gia đình phải chịu phí tổn.

Trẻ em mang quốc tịch Nhật Bản trên toàn quốc sẽ được ủy ban giáo dục địa phương gửi giấy
báo nhập học qua đường bưu điện, sau khi nhận giấy này trẻ em sẽ đến trường ghi trong giấy báo
bắt đầu việc học.
Trẻ em mang quốc tịch nước ngoài nếu muốn vào trường cấp 1, cấp 2 công lập thì hãy làm đơn

xin ủy ban giáo dục tại nơi bạn sống để được nhập học (trường hợp mới nhập học). Nếu là con em
đã đến tuổi đi học và có cha mẹ đã đăng ký lưu trú trong khu vực Phủ Osaka từ trước sẽ được ủy
ban giáo dục gửi thông báo nhập học đến, cần điền những thông tin cần thiết để nhập học. Học sinh
nhập học giữa chừng cũng được nhận vào học, cần tư vấn cụ thể với ủy ban giáo dục để tiến hành
việc nhập học.
Ngoài ra còn có hệ thống trường học tư lập, những trường này thường phải tốn chi phí. Hầu hết

những trường này đều có thi tuyển đầu vào, xin liên hệ chi tiết đến từng trường cụ thể để biết thủ
tục nhập học.

2. Sau những năm giáo dục bắt buộc
Sau khi hoàn tất bậc giáo dục bắt buộc sẽ tiếp tục học lên cấp 3.Ở trường cấp 3 phổ thông,ngoài

việc học nhiều môn kiến thức phổ thông còn học thêm những môn nhằm nâng cao kiến thức,chủ
yếu là kiến thức chuyên môn như công nghiệp v.v...
Điều kiện nhập học cấp 3 nếu muốn vào trường cấp 3 của phủ lập hay thành phố thì xin liên hệ

với ban giáo dục cấp 3 của phủ hay thành phố.Còn muốn vào trường cấp 3 tư lập thì xin hãy liên hệ
trực tiếp đến từng trường.
Có chế độ hỗ trợ học phí như: “Chế độ hỗ trợ học phí cho học sinh trường cấp 3” của Chính phủ,

hoặc “Chế độ hỗ trợ học phí cho học sinh trường cấp 3 tư thục” của Phủ Osaka. Phụ huynh có mức
thu nhập dưới mức quy định của chế độ, sẽ được miễn tiền học phí ở các trường cấp 3 công lập và
tư thục.

3. Hỗ trợ sinh hoạt cho học sinh / nhi đồng.
Sở giáo dục Phủ Osaka có thành lập trang web hỗ trợ cho học sinh-nhi đồng nước ngoài tên là

“Hỗ trợ sinh hoạt cho học sinh / nhi đồng khi đến Nhật và về nước.”
URL https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo/

Nội dung : Nhập học, hướng nghiệp.
Ngôn ngữ sử dụng : Tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc-Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Philippines, tiếng Thái Lan,
tiếng Nga, tiếng Nê Pan, tiếng Urudu, tiếng Arập, tiếng Malaisia.

＜Lịch 1 năm học＞
Tháng 4 Khai giảng, bắt đầu năm học mới
Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 Nghỉ Hè
Cuối năm đầu năm Nghỉ Đông (khoảng 2 tuần)
Tháng 3 Kết thúc năm học – Nghỉ Xuân

https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo/
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4. Cơm hộp
Nếu ở những trường Trung học cơ sở không cung cấp bữa trưa, học sinh thường mang theo cơm

hộp từ nhà. Cơm hộp được gọi là “bento”. Nếu không làm bento, học sinh có thể mua bánh mì trong
trường hoặc mua bento rồi mang đi cũng được. Xin chú ý ở mỗi trường có những qui định khác
nhau, hãy hỏi ý kiến giáo viên trước để biết chi tiết.

5. Chế độ hỗ trợ học tập
Trong các năm học giáo dục bắt buộc, có chế độ hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh kính tế khó

khăn.Hỗ trợ về sinh hoạt phí cần thiết trong cuộc sống như đi du lịch để học hỏi, phí hoạt động
ngoài trường học, dụng cụ học tập v.v...Xin liên hệ với trường học hoặc tòa thị chính để biết thêm
chi tiết.


