
 
Hướng dẫn đăng ký tham gia các lớp sinh hoạt ngoại khóa sau giờ học 

( của tháng 3,kỳ nghỉ xuân, hoặc từ tháng 4) 
Cách thức đăng ký tham gia các lớp ngoại khóa sau giờ học như hướng dẩn sau đây 

Những trường hợp đủ điều kiện đăng ký hãy làm thủ tục đăng ký trong thời gian nhận đơn 

Trường hợp có nguyện vọng tham gia vào kỳ nghỉ đông( tháng 12,tháng 1) cũng có thể nộp đơn cùng thời gian nhận đơn theo 

hướng dẩn này ※Theo thường lệ đơn đăng ký cho kỳ nghỉ đông sẽ được tiếp nhận ở phòng giáo vụ của mỗi trường 

 

Từ lần này không cần bản đăng ký khảo,hãy nộp bộ đơn đăng ký chính thức 

Có 2 cách để xin bộ đơn đăng ký như hướng dẩn dưới đây.Thời gian nhận「bản đăng ký vào lớp」 của mỗi cách sẽ khác nhau  

①Nhận trực tiếp tại 「Bàn hướng dẩn 」（tại đây bạn có thể hỏi lại những thông tin chưa rỏ）。 

※「Bản đăng ký vào lớp」 có thể được  điền và nộp ngay khi nhận bộ đơn  

② Download và in ra từ trang web của thành phố   

※「Bản đăng ký vào lớp」 nộp cùng với bộ đơn khi nộp bộ đơn đăng ký chính thức  

 

✿Những học sinh hiện tại đang tham gia các lớp ngoại khóa,từ tháng 4 có nguyện vọng tiếp tục 
tham gia（Đăng ký gia hạn theo mỗi năm） 

✿Học sinh có nguyện vọng tham gia vàoTháng ３・kỳ nghỉ xuân・từ tháng ４（bap gồm trường hợp 

phụ huynh đang  tìm việc làm） 

※Vào các lớp ngoại khóa trên nguyên tắc theo niên khóa （Lặp lại các thủ tục đăng ký ra vào lớo,có thể tham gia 
vào những tháng có kỳ nghỉ dài ） 

 

Trình tự Thời gian Nơi nhận / nộp đơn ,Thời gian nhận / nộp đơn   

Phát bộ đơn Từ 21 tháng 9 (thứ 4) đến  
30 tháng 9 (thứ 6) 

✿Học sinh đang tham gia 
các lớp ngoại khóa 

 Nhận tại các lớp đang tham gia  
Từ 4 đến 6 giờ 30(trừ thứ 7) 

✿Ngoài trường hợp trên 
Phòng giáo dục(lầu 2 shiyakusho ) 
Trong giờ làm việc(thứ 4 làm đến 7 giờ 15 tối) 

Nộp đơn Đăng ký  
（Nộp giấy chứng 
nhận đi làm vv） 

Từ 19 tháng 10 (thứ 4) đến  
31 tháng 10 (thứ 2) 

✿ Học sinh đang tham gia 
các lớp ngoại khóa 

Nộp tại các lớp đang tham gia  
Từ 4 đến 6 giờ 30(trừ thứ 7) 

✿ Ngoài trường hợp trên 
Phòng giáo dục(lầu 2 shiyakusho ) 
Trong giờ làm việc(thứ 4 làm đến 7 giờ 15 tối) 

Thông báo kết quả 
※sẽ trả lại những bộ 
hồ sơ không hợp lệ  

Từ 25 tháng 1 (thứ 4) đến  
8 tháng 2 (thứ 4) 

✿Học sinh đang tham gia 
các lớp ngoại khóa 

Nhận tại các lớp đang tham gia 

✿Học sinh lần đầu tiên 
tham gia  

Phát tại những buổi hướng dẩn vào 
ngày 24tháng 1 hoặc 28 tháng 1 

✿Ngoài trường hợp trên Khoảng giữa tháng 1 gửi bưu điện 
Đăng ký lại 

（chỉ trưởng hợp bị trả lại hồ sơ ）

Từ 25 tháng 1 (thứ 4) đến  
20 tháng 2 (thứ 2) 

Phòng giáo dục(lầu 2 shiyakusho ) 
Trong giờ làm việc(thứ 4 làm đến 7 giờ 15 tối) 

Thông báo nhập lớp ※Chỉ những trường hợp nhận được giấy báo được nhập lớp 

Trường hợp đăng ký lớp cho tháng 3,kỳ nghỉ xuân hoặc từ thãng 4 có thể đăng ký online và gữi bưu 
điện。Xin hãy  xem  hướng dẩn chi tiết ở trang web của thành phố （chỉ có tiếng nhật）。 

 
 

 

 

Quá thời hạn đăng ký thì nhập lớp sẽ từ sau tháng 5 。 

Phụ huynh bắt đầu đi làm sau thời gian nhận đăng ký thì hãy liên lạc tư vấn với phòng giáo dục。 

Đối tượng đăng ký  

Lịch trình đăng ký 

Thông báo 

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng giáo dục – ban sinh hoạt ngoại khóa   Tel （０５６２）４６－３３３１ 


