
 
Bản đăng ký vào lớp sinh hoạt ngoại khóa 

◆Điền thông tin vào khung vạch đậm,nộp đơn theo hướng dẩn。 
Trường hợp muốn nhập lớp vào tháng 3,4 kỳ nghỉ xuân thì đăng ký riêng 
mỗi bản cho tháng 3 và tháng 4 

 Năm    Tháng   Ngày 
  

 

Thông tin học sinh 

Tên trường  OBU DAITO KANDA KITAYAMA HIGASHI 
YAMA 

KYOUWA NISHI KYOCHO YOSHIDA ISHIGASE Khác（      ） 

Lớp ngoại khóa OBU DAITO KANDA KITAYAMA 
HIGASHI 
YAMA KYOUWA NISHI KYOCHO YOSHIDA ISHIGASE  

Lớp ở niên khóa này Họ và tên Giới  Ngay tháng năm sinh Đã theo học (chỉ HS mới lớp 1) 

Lớp 
フリガナ 

nam ・ nữ H     ．   .   
Nhà trè 

Mẫu giáo  
Viện trẻ em  

 Phụ huynh 

Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại 
フリガナ OBU Liên lạc khẩn （cha・mẹ） 
  

Số ĐT nhà  

 

Yeu cầu 

Bắt đầu nhập lớp     năm   tháng〔 ☑１ngày  ☑16ngày  〕 Dự định  ☐mọi thời điểm trong năm ☐ khác 
đăng ký sớm○Ｋ 

Ngàythường trong kỳ nghỉ dài từ 7:30～8:00 ☐có 
Ra ngoài trong giờ theo 
lớp (học thêm vv) ☐có 

đăng ký tài khoảng trả phí lóp 
ngoại khóa (HS trường tư)  ☐có ☐không 

 

 

Kinh nghiệm
 lớp ngoại khóa 

本
児 

 
☑đang tham gia→ dự 

định  

〈lớp〉
☐ nguyện vọng tiếp tục tham gia･････････････････････････････････････････････････････････････ ① 

☐ 
 
 

一 tạm dừng và 
tái tham gia 
 
 

→ 
 
 

Nộp 
đon  
Tạm  
Dừng 

 
☐chưa nộp sau khi nộp dơn tạm dừng có thể nộp đơn đăng ký tái nhập 

lớp trong cùng niên khóa ････ ① 
後 

 

☐đã nộp 
〔ngày dừng：  月  日〕 → Anh chị em  

 □ Tham gia cả năm ② 

□ Khác(gồm không có anh chị
em() 

 
③ 

☐ 
Có kinh nghiệm  
〔lnăm nhập lớp sau cùng〕→ 
( năm          ) 

Anh chị em 
 ☐ Tham gia cả năm〔  〕/Tên：         〕･･･････････････② 
 ☐ Khác(gồm không có anh chị em()）･･････････････････････････ ③ 

☐không có kinh nghiệm 
 Anh chị em 

 ☐ Không có anh chị em hoặc không có kinh nghiệm tham gia ⑤ 
 
☐ Có kinh nghiệm tham gia 

〔tên：            〕 → 
Số năm tính 
từ năm sau 
cùng 

 ☑dưới 5 năm 
☑trên 5 năm･ 

④ 
⑤ 

 ☐cả năm tham gia〔  〕tên                    〕･ ② 
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Tình trạng phụ huynh 

Cha Sống chung 
☐Doanh nghiệp・→(Báo cáo thu nhập☐có ○Ａ ○Ｂ☐không ○Ａ ○Ｃ) ☐đi học ○Ｆ ○Ｇ ☐khác（     ） 
☐đang xin việc ○Ａ ☑nhân viên・công vụ viên・phái cử・bán thời gian・アルバイト○Ａ ☐thời vụ・naishoku ○Ａ ○Ｄ ☐đang nghỉ bệnh 

Khác     ☐công tác xa→〔Dời hộ khẩu☐có  ☑không →chek〔 〕 khung  ttrên ☐khác     ） 

Mẹ Sống chung ☑Doanh nghiệp・→(Báo cáo thu nhập☐có ○Ａ ○Ｂ☐không ○Ａ ○Ｃ) ☐đi học ○Ｆ ○Ｇ ☐khác（     ） 
☐đang xin việc ○Ａ ☐nhân viên・công vụ viên・phái cử・bán thời gian・アルバイト○Ａ ☐thời vụ・naishoku ○Ａ ○Ｄ ☐đang nghỉ bệnh 

Khác     ☐công tác xa→〔Dời hộ khẩu☐có  ☑không →chek〔 〕 khung  ttrên ☐khác     ） 

Nội 

☐không 
☐có 

 
☐dưới 65 T→ 
☐trên 65 T 

  ☐Doanh nghiệp・→(Báo cáo thu nhập☐có ○Ａ ○Ｂ☐không ○Ａ ○Ｃ) ☐đi học ○Ｆ ○Ｇ ☐khác（     ） 
   ☑nhân viên・công vụ viên .bán thời gian ☐đang xin việc ○Ａ ☐thời vụ・naishoku ○Ａ ○Ｄ ☐đang nghỉ bệnh 

N
goại 

 

☐không 
☐có 

 
☐dưới 65 T→ 
☐trên 65 T 

  ☐Doanh nghiệp・→(Báo cáo thu nhập☐có ○Ａ ○Ｂ☐không ○Ａ ○Ｃ) ☐đi học ○Ｆ ○Ｇ ☐khác（     ） 
   ☑nhân viên・công vụ viên .bán thời gian ☐đang xin việc ○Ａ ☐thời vụ・naishoku ○Ａ ○Ｄ ☐đang nghỉ bệnh 

Tình trạng sức khỏe học sinh 

☐không có bệnh nào dưới đây  
☐①Có bệnh cần xữ lý cấp bách（dùng thuốc・gọi cấp cứu） 

Nhiệt độ thông 

thường 
℃ 

〔☐ngất xĩu ☐hoen suyễn ☐dị ứng thực phẫm（            ）☐khác（            ）〕

☐②Từng có bệnh luôn phải dùng thuốc cấp bách  (thuốc tự tiêm,thuốc nhét ) ） 
〔khi nào 、trạng thái như thế nào là phải dùng thuốc         〕 

☐③t chậm phát triển,dị tật 〔☐sổ tay trẻ dị tật：   ) ☑(thuộc trung tâm  chăm sóc  đặt biệt trẻ em  ( tình trạng ;                 ) 
☐④ khác〔                                                〕 
Ba bên《phụ huyanh・phụ trách lóp・ủy viên TP》phỏng vấn,xét 1 trong 4 trường hợp trên` trả lời  
☐nguyện vọng  ☐đã từng thực hiện→cập nhật nội dung〔 ☐có  ☐không 〕  ☐không có nguyện vọng 



学校教育課 記入欄 
入 所 区 分

・ 
入 所 説 明

①継続児童○継  ・ ②入所(継続)児の兄弟姉妹○継  ・ ③入所経験がある児童○再  ・ ④入所経験がある児童の兄弟姉妹○再  

⑤新規○新＜入所説明＞→〔 学校教育課窓口 ・ 説明会(参加予定日  ／  )→説明会実施後記入( 出席 ・ 欠席 ) 〕 

書類配付受付 担当者  受付場所  三 者 
面 談 

 審 査
審 査 ① ／  審 査 ② ／  

本申込み受付 受付日 ／ 担当者  入所決定 ・ 利用     ・ 修正 ・  入所却下(書類返却) 

書 類 返 却
・ 

再 提 出

書類返却日 ／ 担当者  
入所開始日 ／ 

入 所 決 定
通知書配付 配付日 ／ 担 当 者  

再審査 ／ 
担当者 

入所決定  ・  入所却下 

備 考

日付： ／ 
担当： 
日付： ／ 
担当： 

処 理 欄就学援助 有・無 内定 ／ 口座 ／ 保険 ／ 
三者面談 

確認  
クラブへ 
入所連絡 ／ 

キャンセル・
取消受付日 ／ 取下 ／ 

 

 

変更届または 
書類返却 


