
Những điều cần biết・Những việc cần chuẩn bị 

trước khi vào tiểu học

BIÊN TẬP ：HIỆP HỘI DU LỊCH QUỐC TẾ SENDAI

ĐƠN VỊ CỘNG TÁC ：LỚP HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP KUNIMI THÀNH PHỐ SENDAI



Về cuộc sống ở trường học: 

 Những việc cần thiết trong cuộc sống tập thể

Hãy trả lời khi được gọi tên Khi gặp khó khăn hãy báo cho thầy cô giáo 

(Khi muốn đi vệ sinh, khi cơ thể không được khỏe...)



Về cuộc sống ở trường học: 

 Những việc cần thiết trong cuộc sống tập thể

Dọn vệ sinh Đúng giờ



Về cuộc sống ở trường học: 

 Bữa ăn được cung cấp ở trường

Làm việc trước bữa ăn

theo sự phân công 

Mang đũa và thìa tới trường



Về cuộc sống ở trường học: 

 Bữa ăn được cung cấp ở trường

Có thể thảo luận về 

món ăn mang tính tôn giáo

Ăn xong trong thời gian quy định



Về cuộc sống ở trường học: 

 Chăm sóc sức khỏe

Đi vệ sinh buổi sáng 

trước khi tới trường
Ăn sáng đầy đủ

(Ở trường không có thời gian ăn bữa phụ）



Về cuộc sống ở trường học: 

 Chăm sóc sức khỏe

Hãy đi bệnh viện khi cơ thể quá mệt mỏiHãy nghỉ học khi bị ốm

Hãy liên lạc với giáo viên, 

nhà trường khi nghỉ học
Khi bị bệnh truyền nhiễm, hãy nghỉ học



Những đồ dùng cần chuẩn bị・đồ dùng cần mua

 Những đồ dùng mua ở trường

Tùy từng trường mà đồ mua có thể khác nhau

Bảng tên

Dụng cụ tính toán

Quần áo thể dục

Túi đựng sổ liên lạc

Khăn choàng đầu 

khi có thảm họa

Giỏ đựng đồ



 Đồ dùng gia đình cần chuẩn bị 

Tùy từng trường mà đồ dùng cần chuẩn bị có thể khác nhau

Hộp đựng bút

Giầy đi 

trong nhà 

Cặp sách

Túi đựng đồ 

dùng học tập 

Túi đựng 

đũa, thìaTúi thể dục

Những đồ dùng cần chuẩn bị・đồ dùng cần mua



Đồ cần chuẩn bị・Đồ cần mua  Đồ dùng gia đình cần chuẩn bị

Đồ dùng học tập cần chuẩn bị trước khi nhập học

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp bút 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bút chì (5 cái)、bút chì đỏ、tẩy、thước kẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túi đựng giày đi trong nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giày đi trong nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tấm kê phía dưới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túi đựng đũa, thìa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đũa, thìa, khăn trải bàn (loại nhỏ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túi đựng sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túi đựng đồ dùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kéo, hồ dán, băng dính 

 



Ghi tên lên tất cả các đồ dùng mang theo

 Đồ cần chuẩn bị・Đồ cần mua

Những đồ dùng cần chuẩn bị・đồ dùng cần mua

 Đồ dùng gia đình cần chuẩn bị



Gia đình và nhà trường

 Hội trẻ em

Mỗi cụm dân cư đều có Hội trẻ em

Trẻ em và bố mẹ tăng cường giao lưu, hiểu biết và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vì sự trưởng thành 

lành mạnh của trẻ chính là mục đích của Hội. Hoạt động của Hội cần có hội phí. Đơn cử cho các 

hoạt động của Hội trẻ em là Họp mặt thân mật, tham gia lễ hội của địa phương, Lễ chào đón –

chia tay hội viên, vui chơi giải trí, thu gom tài nguyên...



 PTA

PTA＝Parent - Teacher Association

PTA ＝Hội phụ huynh – giáo viên

Nhà trường và phụ huynh phối hợp tổ chức các hoạt động vì học sinh. PTA tổ chức các hoạt động như bán

đồ cũ giá rẻ, tổ chức các buổi nói chuyện, tổ chức tư vấn về các vấn đề liên quan đến con trẻ. Hội PTA có

thu hội phí để duy trì hoạt động hội.

Gia đình và nhà trường



Gia đình và nhà trường

 Chăm sóc 

giáo dục trẻ em

Có thể gửi trẻ sau giờ học ở trường

Có chế độ trông trẻ dành cho trẻ em từ lớp 1 đến lớp 6 mà sau khi trẻ về nhà nhưng không

có ai ở nhà. Địa điểm là bên trong trường học hoặc Jidokan (Nhà thiếu nhi) hay Nhà văn

hóa nhân dân gần trường.



Tài chính

 Tiền nộp 

cho nhà trường 

Cần có tài khoản của ngân hàng Yucho Có thể đăng ký để nhận tiền trợ cấp học tập

Nhà trường sẽ thu các khoản 

tiền cần thiết để tổ chức các 

sự kiện và sinh hoạt trường 

học.

 Trợ cấp 

học tập

Trợ cấp học tập được cấp tùy vào thu nhập 

hàng năm của phụ huynh, vì vậy hãy trao 

đổi với giáo viên của trường.



Thông tin hỗ trợ

 Công tác phái cử người hợp tác hướng dẫn cho trẻ em người nước ngoài và 

trẻ em hồi hương

Đây là chương trình do Hội ủy viên giáo dục thành phố Sendai tổ chức. 

Hướng dẫn, giúp đỡ học sinh trong giờ học và sinh hoạt trong trường học.

Vui lòng trao đổi với giáo viên của trường để biết chi tiết.




