
 

 

Hỗ trợ trực tuyến làm bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè 
dành cho trẻ em người nước ngoài (miễn phí)  

 
Trường YSC Global Shool thuộc Dự án hỗ trợ giáo 

dục chuyên biệt dành cho trẻ em và thanh thiếu niên 
có nguồn gốc nước ngoài do Pháp nhân NPO - 
Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên tự lập vận hành. 
Trường sẽ tổ chức Lớp học mùa hè trực tuyến 
(zoom) dành cho trẻ em có bố hoặc mẹ là người 
nước ngoài trong kỳ nghỉ hè. 

 
 

 

 
Đối tượng: Trẻ em có bố hoặc mẹ là người nước ngoài và đang theo học tại trường tiểu  

học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông của Nhật Bản 
Trẻ em 15 tuổi trở lên muốn vào học tại trường trung học phổ thông 
 
* Chỉ riêng trẻ em đã được nhà trường giao bài tập về nhà mới được tham 
gia. YSC sẽ gửi bài tập về nhà cho trẻ em 15 tuổi trở lên muốn vào học tại 
trường trung học phổ thông. 

Lịch trình: Ngày 10 tháng 8 (Thứ Ba) đến ngày 12 (Thứ Ba), năm 2021 
* Chỉ tham gia một lần cũng được. 

Thời gian: Học sinh tiểu học （lớp 1 đến lớp 3） ９ ： ００ ～ １０ ： ３０AM 

Học sinh tiểu học （lớp 4 đến lớp 6） １０ ： ３０ ～ １２ ： ００AM 

Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông １ ： ００ ～ ４ ： ００
PM 

Địa điểm: Zoom (Hệ thống hội nghị trực tuyến) 

Chi phí: Miễn phí 

Đăng ký: Hãy đăng ký theo mẫu dưới đây. 
Sau khi đăng ký sẽ nhận được E-mail thông báo URL, ID  
/ mật khẩu của Zoom. 

Liên hệ: YSC Global School 
Email：info@nihongo-kodomo.net 

 


