
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores de 16 anos,  

que desejam fazer o 

ensino ginasial 

público noturno 

Averiguação da necessidade do 

 [Ensino Ginasial Público Noturno] 2022 

Considerando um futuro empreendimento na cidade de Soja, estamos fazendo 

a averiguação de pessoas que desejam fazer o aprendizado do [Ensino ginasial 

público noturno] para tomarmos como referência. Aqueles que desejam, 

informe através de uma das seguintes formas. 

Período da averiguação:  

Dia 20/9/2022 (terça-feira) ao dia 21/10/2022 (sexta-feira) 

 

Aqueles maiores de 16 anos, incluindo estrangeiros, que não concluíram o 

ensino ginasial ou aqueles que formaram no ensino ginasial, mas não 

receberam ensino ginasial suficiente devido a doença, recusa escolar, situação 

familiar, etc.  

Quem é o público alvo? 

Qual a diferença entre 「Ensino ginasial público noturno」 e  

「Sala de aprendizagem / ginásio noturno de Soja」？ 

Sala de aprendizagem / 

ginásio noturno de Soja 
Atualmente, cerca de 1 vez por 

semana, estão estudando sua 
matéria desejada (língua 
nacional, matemática (aritmética), 
centralizados no conteúdo da 
escola primária e ginasial). 
【Local de informação】 

Prefeitura de Soja  
Dep. Educação vitalícia 
(Shougai gakushu ka) 

TEL：(0866)92-8362 

※O resultado da averiguação será 
divulgado de forma que os indivíduos 
não possam ser identificados. 

＜Correio eletrônico＞ 

ed-gakkyo@city.soja.okayama.jp 

※Língua estrangeira, aqui 

 

 

QR コード 

Português, Español, English, 

中文, Tiếng Việt Nam 

＜Trazer ou enviar＞ 
Para 

〒719-1192 Soja-shi chuo 1-1-1 

Comitê Educacional de Soja 

Dep. de Educação Escolar (Gakkou kyouiku ka) 

＜Telefone・Fax＞ 
Dep. Educação escolar 
(Gakkou kyouiku ka) 

TEL (0866)92-8358 

FAX (0866)92-8397 

※Informe por mensagem eletrônica 
as respostas do conteúdo de ① à ⑥ 
da averiguação à direita 

Ensino ginasial público noturno 
・Há aulas, todos os dias em cerca de 4 

horas durante as noites dos dias úteis.  

・Há aulas de (língua nacional, estudos sociais, 

matemática, ciências, música, saúde e educação física, 

inglês, etc.) matérias iguais a escola ginasial 

diurna. A mensalidade é gratuita. 

・Estará formado do ensino ginasial se der 

continuidade por 3 anos e concluir todo o 

curso. 



⑤Escreva livremente se tiver alguma opinião. 

 

Formulário de averiguação 

 

 

◆Faça um círculo (〇) no que corresponder. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Por que você quer estudar no [Ensino ginasial público noturno]? 

（  ）Porque não me formei na escola ginasial. 

（  ）Porque me formei na escola ginasial mas gostaria de estudar. 

（  ）Porque sou estrangeiro e gostaria de aprender diversos 

conhecimentos da escola ginasial. 

（  ）Porque sou estrangeiro e gostaria de estudar a língua japonesa. 

（  ）Outros Motivo: 

② Qual a sua idade? 

（  ）Casa dos 10 anos (   ) Casa dos 20 anos (   ) Casa dos 30 anos 

（  ）Casa dos 40 anos (   ) Casa dos 50 anos (   ) Casa dos 60anos 

（  ）Casa dos 70 anos (   ) Acima de 80 anos 

③ Você mora na cidade de Soja? 

（  ） Moro na cidade de Soja. 

（  ） Não moro na cidade de Soja → Nome de seu município (       ) 

④Há casos de entrarmos em contato para pedir detalhes, 

por isso informe seu nome 

e telefone. 
（O telefone, não será usado para 

 outros fins além desta averiguação.） 

Nome: 

Muito obrigado pela colaboração. 

Aos maiores de 16 anos que desejam o「Ensino ginasial público 
noturno」, favor responder as seguintes perguntas. 

※Solicitamos mais uma vez a colaboração das pessoas que responderam que desejam o [ensino 

ginasial noturno] na averiguação de necessidades realizada pela cidade anteriormente. 

Telefone: 

キ 

リ 

ト 

リ 


