
Chế độ mới “Phiếu thăm dò hỗ trợ cuộc sống tại trường THPT” ! 

 

 Ở trường THPT, học sinh sẽ trải qua quá trình học tập trong môi trường khác biệt so với trường tiểu 

học và trường THCS. Đường đi học mới, bạn bè mới, môn học mới... học sinh tràn đầy hy vọng về cuộc 

sống mới tại trường THPT, song đồng thời cũng có khi cảm thấy lo sợ và e ngại. 

 Vào năm Bình Thành thứ 26 (2014), Hội đồng giáo dục tỉnh Osaka bắt đầu áp dụng chế độ “Phiếu 

thăm dò hỗ trợ cuộc sống tại trường THPT” cho tất cả trường THPT do tỉnh thành lập với mục đích giúp tất 

cả học sinh đều có một cuộc sống tại trường THPS lành mạnh và thoải mái. Trường THPT đề nghị học sinh 

và phụ huynh điền vào phiếu này khi nhập học để nắm bắt tình hình học sinh và nhu cầu của phụ huynh. Và 

chiểu theo mong muốn của trường THCS, phụ huynh và học sinh, trường THPT sẽ cải thiện phương pháp 

dạy và hỗ trợ để học sinh có thể hòa nhập xã hội một cách tốt nhất sau khi tốt nghiệp. 

 

Cách điền phiếu 

・Đã từng thuộc hội trẻ em (kodomokai)  

・Đang tham gia Cậu Lạc Bộ Bóng đá 

・Đã từng học thêm tại ○○. 

・Có ý muốn du học nước ngoài sau khi tốt nghiệp. 

・Những người hàng xóm hay khen mình lịch sự và năng 

chào hỏi. 

・Tích cực phụ giúp việc nhà. 

 

・Từng bị bắt nạt nên cảm thấy lo sợ về cuộc sống tại  

trường THPT. 

・Có một khoảng thời gian không đi học. 

・Đã được hỗ trợ trong việc ghi chép trong giờ học. 

・Đã sống ở nước ngoài lâu, nên cảm thấy lo ngại về việc 

học tập bằng tiếng Nhật. 

・Cần hỗ trợ vì lý do như khuyết tật… 

 

 

Để hiểu tâm trạng lo ngại 

của học sinh và nắm bắt cách 

đối xử và giúp đỡ của những 

người xung quanh. 

Để nắm bắt tình hình 

học tập, hoạt động 

và ước mơ. 



 Tư vấn giáo dục 

Khi gặp những vấn đề khiến học sinh lo lắng, băn khoăn, chia sẻ hay trao đổi với người khác là điều quan 

trọng để giảm bớt nỗi lo hay sự buồn bực. Đừng nên một mình đối mặt với nỗi lo, hãy chia sẻ với những 

người đáng tin cậy. 

 

■ 24 giờ điện thoại trợ giúp trẻ em SOS 

 0120-0-78310 

 Thời gian làm việc: 24 giờ. ＊Không gọi được bằng PHS, điện thoại IP 

 

■Trung tâm giáo dục tỉnh Osaka 

 Đường dây nóng Sukoyaka 

 06-6607-7361 

 Mail: sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp 

 Thời gian làm việc: 9:30 sáng đến 5:30 chiều 

Thứ 2 đến Thứ 5 (Trừ những ngày lễ) 

 

■Phòng tư vấn trẻ em và gia đình (Hệ thống trợ giúp những người bị hại) 

 06-4394-8754 

 Thời gian làm việc: 10:00 sáng đến 8:00 tối 

Thứ 2,3,5 (Trừ những ngày lễ) 
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