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Dành cho gia đình người nước ngoài 

Ở Nhật, hầu hết học sinh đều học lên trình độ cao sau khi 
hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc. Học lên bậc trung 
học phổ thông, đại học hay trường dạy nghề sẽ tốn khá nhiều chi 
phí. Nhiều phụ huynh chắc sẽ lo lắng “Vậy rút cục phải làm như thế nào?” . 

Phụ huynh cần sớm ước tính được chi phí dành cho giáo dục và bắt đầu tiết kiệm 
hàng tháng từng chút một ngay từ khi trẻ còn là học sinh tiểu học, vì đây là thời điểm 
mà chi phí giáo dục còn tương đối thấp. Một cách nữa là phụ huynh nên tìm hiểu về 
các chế độ và sử dụng các chế độ đó một cách hợp lý. Người Nhật thường ít nói 
chuyện về vấn đề tài chính với người khác, tuy nhiên thực tế có nhiều người 
“kotsukotsu” (tiết kiệm từng chút một) để chuẩn bị cho tương lai của con mình. Phụ 
huynh cần tiết kiệm từ sớm để con có thể thực hiện được ước mơ của mình!!

★ Tham khảo thêm về “Cuộc sống” , “Học tập” , “Chế độ giáo dục” .

Vai trò quan trọng của tiền tiêu vặt là giúp trẻ nhận thức được giá trị của đồng 
tiền và học cách sử dụng tiền một cách hợp lý. Trẻ tự quản lý tiền của mình, sử 
dụng tiền có kế hoạch để mua những đồ muốn mua. Hơn nữa, nếu tặng trẻ phần 
thưởng khi giúp đỡ việc nhà, trẻ cũng có thể học được về cơ cấu xã hội, đó là “Làm 
việc để kiếm tiền”.

Ngoài ra, trong cuộc sống thường ngày, nếu tạo cho trẻ cơ hội sử dụng tiền như 
đi mua sắm, trẻ sẽ học được cách tính toán một cách tự nhiên và học được thêm 
tiếng Nhật.

Nhiều gia đình ở Nhật cho trẻ tiểu học tiền tiêu vặt với một số tiền nhất định mỗi 
tháng và đưa khi cần thiết. Phụ huynh và trẻ nên nói chuyện với nhau về tiền tiêu 
vặt và cùng đưa ra quy định của gia đình.

Nhiều học sinh tiểu học ở Nhật học năng khiếu như học bơi, luyện chữ, học tính, 
học piano, học đá bóng hay học thêm ở lớp học ngôn ngữ, lớp học ôn thi… Ngoài 
ra, có những gia đình tốn nhiều chi phí học ngoài trường khi con lên lớp lớn hơn. 

Trường hợp bố và mẹ đều đi làm, có một cơ sở mà phụ huynh có thể yên tâm để 
trẻ sinh hoạt an toàn sau khi hết giờ ở trường học. Thời gian sử dụng và chi phí 
khác nhau tuỳ từng nơi. Hầu hết các nơi đều mất phí. 

Phụ huynh nên tìm hiểu trước xem khu vực mình sinh sống có cơ sở nào.
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～Giáo dục bắt buộc không　　　　　　!!～～Giáo dục bắt buộc không　　　　　　!!～
Mọi người thường nghĩ rằng nếu học trường tiểu học và trường trung học cơ sở công 

lập ở Nhật thì “Ai cũng có thể đến trường học miễn phí”. Tuy nhiên, điều đó không có 
nghĩa là không tốn một chút chi phí nào khi sinh hoạt ở nhà trường. 

Đồ dùng cần chuẩn bị trước khi nhập học (Ví dụ)

Chi phí trả định kỳ (Ví dụ)

Một số các chi phí khác (Ví dụ)

● Ví dụ một số đồ dùng cần thiết ở trường tiểu học

Cần mua nếu sử dụng hết Văn phòng phẩm, vở …

Quần áo thể dục, giày đi 
trong nhà thể chất, giày vải, 
mũ màu đỏ trắng …

Cần mua thay đổi để phù hợp với 
sự phát triển thể chất của trẻ

Cần mua nếu nhà trường 
yêu cầu mua

Tổng số chi phí học tập cần thiết trong 1 năm（※1）

(Trường hợp học trường công lập）

□ Đồng phục, quần áo thể dục do nhà 
trường chỉ định

□ Xe đạp đến trường
□ Tiền xe điện, xe buýt đến trường
□ Đồ dùng sử dụng ở câu lạc bộ
□ Tiền tích luỹ sử dụng khi du lịch cuối 

khoá
□ Học phí và tiền sách giáo khoa ở 

trường THPT　　
□ Tiền học thêm để học lên trình độ cao
□ Phí tham gia kỳ thi nhập học

(Khi học lên THPT và Đại học)
□ Tiền nhập học 

(Khi vào học THPT và Đại học)

（参照：平成 30年度　子供の学習費調査　文部科学省 )
※1 Chi phí học tập là tổng số chi phí giáo dục, tiền ăn trưa và phí hoạt động 

hoạt khoá

Phụ huynh đừng nghĩ đơn giản là nếu 
như vậy thì con không học tiếp cũng được…

Ở Nhật, tỉ lệ học lên Đại học và Cao đẳng là khoảng 58%, nếu tính cả trường dạy nghề thì 
khoảng 83% người học tiếp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. （※2） Trường hợp đi làm hoặc 
làm thêm một thời gian rồi đi học lại rất ít.（※2　参照：18歳人口及び高等教育機関への入学者・進学率等の推移　文部科学省）

Để con có thể tiếp tục học tập thì sẽ mất khá nhiều chi phí. Tuy nhiên, có những chế độ 
hỗ trợ như dưới đây.

Có nhiều chế độ hỗ trợ như trên. Tuy nhiên, 
phụ huynh vẫn nên tiết kiệm “kotsukotsu” 
vì tương lai sau này của con.

Randoseru
 (Cặp sách)

Giá hơi cao nhưng có thể sử 
dụng được suốt 6 năm học

Rút từ tài khoản ngân hàng

Tiền ăn trưa, tiền sách giáo khoa 
(nếu cần thiết), tiền tích luỹ (như học 
dã ngoại, du lịch cuối khoá. Số tiền 
sẽ thay đổi theo từng năm học)…

Bởi vì khi con học lên trung học cơ sở và trung 
học phổ thông thì sẽ cần nhiều chi phí hơn nữa!

Ví dụ về những đồ dùng cần thiết

Tăng rất nhiều! Tăng rất nhiều! 
Tiểu học   Khoảng 320,000 yên

就学援助制度就学援助制度

Vamos pouparVamos pouparTích luỹ tài chínhTích luỹ tài chính

Đừng dùng đến 
tiền tiết kiệm nhé!

Dụng cụ vẽ, dụng cụ luyện chữ, 
sáo soprano recorder, kèn 
harmonica, dụng cụ khâu vá, 
compa, đồ bơi…

Trường tiểu học và trường THCS…就学援助制度
Trường THPT…高等学校等就学支援金制度、　　　　　　　
　　　　　　　 奨学給付金制度、Học bổng ở trường THPT
Đại học và trường dạy nghề… Ở trường đại học và trường dạy nghề có 　
　　　　　　　　　　　　　   nhiều loại học bổng

s y u u g a k u e n j y o s e i d o

k o u t o u g a k k o u t o u s y u u g a k u s i e n k i n s e i d o

s y o u g a k u k y u u f u k i n s e i d o

Các chi phí như trên sẽ phát sinh kể cả khi học tiểu học. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn 
nên tích luỹ từ khi trẻ học tiểu học vì tương lai sau này của con !!

THCS   Khoảng 490,000 yên
THPT   Khoảng 460,000 yên

miễn phímiễn phí

s y u u g a k u e n j y o s e i d o
就学援助制度▼就学援助制度▼


