
Mọi người hãy cùng đến với Lớp học tối
tại Trường trung học Quốc tế tỉnh Kochi nhé!

Lớp học tối là gì?

Đối tượng tham gia lớp học tối
Những người trên 15 tuổi hiện đang sinh sống trong tỉnh Kochi, có thể tham gia học tại trường liên tục trong
3 năm, và thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:
1. Người chưa tốt nghiệp tiểu học hoặc trung học.
2. Người đã tốt nghiệp trung học nhưng không thể đi học đầy đủ do bệnh tật, bỏ học v.v.
Người Quốc tịch nào cũng có thể đăng ký tham gia.
※Tuy yêu cầu 3 năm học nhưng tùy trường hợp mà có thể bắt đầu học từ năm thứ 2 hoặc năm thứ 3.
※Những người đã tốt nghiệp Đại học hoặc Trung học phổ thông sẽ không thể đăng ký học.

Tham quan trường học
Nếu bạn có nguyện vọng tham quan trường hoc, hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email.

Hãy liên hệ tới địa chỉ dưới đây nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc:

- Lớp học tối Trường trung học Quốc tế tỉnh Kochi
Điện thoại: 088-823-8117
Địa chỉ: 2 Chome-13-51 Shinhonmachi, Kochi, 780-0062
Email: yachu@kochinet.ed.jp

- Phòng phụ trách khối trung học Văn phòng Hội đồng giáo dục tỉnh Kochi
Điện thoại: 088-821-4907
Địa chỉ: 1 Chome-7-52 Marunouchi, Kochi, 780-0850
Email: 311701@ken.pref.kochi.lg.jp

Thứ 2 3 4 5 6

1 Xã hội Tổng hợp Xã hội Mĩ thuật Quốc ngữ
2 Quốc ngữ Kỹ thuật

Công nghệ
Tiếng Anh Quốc ngữ Giáo dục th

ể chất
3 Tiếng Anh Quốc ngữ Đạo đức

Hoạt động
đặc biệt

Âm nhạc Toán

4 Toán Toán Tự nhiên Toán Tự nhiên

- Học viên sẽ được nhận chứng nhận tốt
nghiệp trung học sau khi học các môn trong
thời khóa biểu như phía bên phải.
- Giờ học bắt đầu từ 17h30 tới 21h00, các
ngày từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần.
- Học phí và sách giáo khoa miễn phí.

Thời khóa biểu (ví dụ)


