Bảng khảo sát về lớp học buổi tối cấp trung học cơ sở
Lớp học buổi tối nghĩa là lớp học buổi tối của trường trung học cơ sở công lập, trong đó tiết học được tổ
chức vào buổi tối. Lớp học buổi tối có đối tượng theo học là những người vì nhiều lý do khác nhau mà
không thể hoàn thành giáo dục bắt buộc, người nước ngoài không thể hoàn thành giáo dục bắt buộc ở nước
họ, người hầu như không thể đến trường do hội chứng sợ đi học, v.v...

1. Mục đích: Bảng khảo sát này dùng để hỏi ý kiến người dân thành phố về những vấn đề liên quan đến lớp học buổi tối.
2. Đối tượng điều tra của bảng khảo sát
① Người đã không thể tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở
② Người đã không nhận được đầy đủ sự giáo dục bắt buộc vì nhiều lý do khác nhau
③ Người có quan tâm đến lớp học buổi tối
3. Thời gian: Ngày 27 tháng 7 năm 2019 (thứ bảy) ~ ngày 23 tháng 8 năm 2019 (thứ sáu)
4. Cách trả lời
Vui lòng điền trực tiếp vào bảng khảo sátvà gửi cho chúng tôi theo một trong những cách sau.
① Gửi về thùng thu bảng khảo sát
[Nơi đặt thùng thu bảng khảo sát] có 74 nơi trong thành phố
①Ủy ban nhân dân các quận, quầy tiếp nhận và hướng dẫn ở văn phòng tỉnh
② Trung tâm công dân thành phố
③ Các thư viện thuộc thành phố Sendai
④ Trung tâm quốc tế Sendai
② Mang trực tiếp đến hoặc gửi bằng đường bưu điện, gửi FAX đến Ban Hướng dẫn giáo dục
Phòng Giáo dục thành phố Sendai, Ban Hướng dẫn giáo dục
13F Tòa nhà văn phòng chính phủ chi nhánh Kamisugi, 1-5-12 Kamisugi,
Aoba-ku, Sendai-shi 980-0011
(Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ

Ngày thường từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều)

FAX: 022-264-4437
5. Nơi giải đáp thắc mắc: Phòng Giáo dục thành phố Sendai, Ban Hướng dẫn giáo dục 022-214-8875 (Gọi trực tiếp)

Bảng khảo sát về lớp học buổi tối cấp trung học cơ sở thành phố Sendai
*Vui lòng đánh dấu check vào ô 
Câu 1: Bạn quan tâm đến lớp học buổi tối như thế nào?
① Bạn có ý định đến học tại lớp học buổi tối.

(→Vui lòng trả lời từ Câu 2 ~ Câu 7 ở mặt sau.)

② Ở xung quanh bạn có người hoặc địa điểm (tổ chức, nơi làm việc, v.v…) mà bạn muốn thông báo về lớp học buổi tối.
(→Vui lòng trả lời từ Câu 8 ~ Câu 12 ở mặt sau.)
③ Không có người hoặc địa điểm (tổ chức, nơi làm việc, v.v…) mà bạn muốn thông báo về lớp học buổi tối, nhưng bạn
có quan tâm đến lớp học buổi tối.

(→Vui lòng trả lời Câu 12 ở mặt sau.)

Câu 2: Bạn đang sống ở đâu?
① Quận Aoba Thành phố Sendai
④Quận Taihaku Thành phố Sendai
⑦ Thành phố Natori
⑪ Thị trấn Rifu

②Quận Miyagino Thành phố Sendai

③Quận Wakabayashi Thành phố Sendai

⑤Quận Izumi Thành phố Sendai

⑧ Thành phố Tagajo
⑫ Thị trấnTaiwa

⑥ Thành phố Shiogama

⑨ Thành phố Iwanuma

⑩ Thành phố Tomiya

⑬ Khác (

)

Câu 3: Vui lòng chọn nhóm tuổi của bạn.
① 16 ~ 19 tuổi

② 20 ~ 29 tuổi

③ 30 ~ 39 tuổi

④ 40 ~ 49 tuổi￪

⑤ 50 ~ 59 tuổi

⑥ 60 ~ 69 tuổi

⑦ Từ 70 tuổi trở lên

Câu 4: Vui lòng cho biết quốc tịch và tình hình học tập của bạn.
① Người Nhật, vì nhiều lý do khác nhau mà chưa tốt nghiệp trung học cơ sở.
② Người Nhật, đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chưa được học đầy đủ.
③ Người nước ngoài, chưa được học đầy đủ ở nước của bạn hoặc ở Nhật Bản.
Câu 5: Tại sao bạn có ý định đến học tại lớp học buổi tối? Vui lòng cho biết lý do. (Có thể chọn nhiều đáp án)
① Vì muốn tốt nghiệp trung học cơ sở ở Nhật Bản
② Vì đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng muốn học lại lần nữa
③ Vì muốn học lên trung học phổ thông, v.v… hoặc tìm kiếm việc làm

④ Vì muốn học tiếng Nhật

⑤ Khác (

)

Câu 6: Đáp án nào sau đây đúng với thời gian bạn có thể đi học nhất?
① 8 giờ 30 sáng ~ 1 giờ chiều

② 1 giờ chiều ~ 5 giờ chiều

③ 5 giờ chiều ~ 9 giờ tối

Câu 7: Nếu bạn có điều gì muốn hỏi về lớp học buổi tối, vui lòng viết ra đây.

（

）
Bảng khảo sát đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn.

Câu 8: Người mà bạn muốn thông báo về lớp học buổi tối đang sống ở đâu?
① Quận Aoba Thành phố Sendai
④Quận Taihaku Thành phố Sendai
⑦ Thành phố Natori
⑪ Thị trấn Rifu

②Quận Miyagino Thành phố Sendai

③Quận Wakabayashi Thành phố Sendai

⑤Quận Izumi Thành phố Sendai

⑧ Thành phố Tagajo
⑫ Thị trấnTaiwa

⑥ Thành phố Shiogama

⑨ Thành phố Iwanuma

⑩ Thành phố Tomiya

⑬ Khác (

)

Câu 9: Vui lòng chọn nhóm tuổi của người mà bạn muốn thông báo về lớp học buổi tối.
① 16 ~ 19 tuổi

② 20 ~ 29 tuổi

③ 30 ~ 39 tuổi

④ 40 ~ 49 tuổi

⑤ 50 ~ 59 tuổi

⑥ 60 ~ 69 tuổi

⑦ Từ 70 tuổi trở lên

⑧ Không biết

Câu 10: Vui lòng cho biết quốc tịch và tình hình học tập của người mà bạn muốn thông báo về lớp học buổi tối.
① Người Nhật, vì nhiều lý do khác nhau mà chưa tốt nghiệp trung học cơ sở.
② Người Nhật, đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chưa được học đầy đủ.
③ Người nước ngoài, chưa được học đầy đủ ở nước của bạn hoặc ở Nhật Bản.

Câu 11: Vui lòng cho biết nghề nghiệp của bạn (hoặc mối quan hệ với người mà bạn muốn thông báo về lớp học buổi tối).
（

）

Câu 12: Nếu bạn có điều gì muốn hỏi về lớp học buổi tối, vui lòng viết ra đây.
（

）
Bảng khảo sát đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn.

