
PHIẾU KHẢO SÁT 

“Dự án Giáo dục tiếng Nhật Sutato Appu” (Dành cho người nước ngoài) 

Khảo sát trước khi tổ chức lớp học tiếng Nhật (giáo dục tiếng Nhật) dành cho người nước ngoài 

Đây là phiếu khảo sát nhằm nghiên cứu về sự cần thiết của việc giáo dục tiếng Nhật tại địa phương, trong 

việc giúp người nước ngoài có thể giao tiếp tốt và có cuộc sống ổn định với tư cách là một công dân, góp phần 

phát triển địa phương. Mong bạn hợp tác hoàn thành khảo sát này. 

*Bạn hãy khoanh tròn vào câu trả lời phù hợp nhất.  

Bạn có thể dùng ngôn ngữ của mình để trả lời ở câu trả lời ・Khác (            ) 

1 Giới tính của bạn là gì? ・Nam ・Nữ 

2 Độ tuổi của bạn là bao nhiêu?  

・≤19 tuổi ・20 – 29 tuổi ・30 – 39 tuổi ・40 – 49 tuổi ・50 – 59 tuổi ・≥60 tuổi 

3 Bạn đến từ quốc gia nào? 

・Việt Nam   ・Hàn Quốc  ・Phi-líp-pin  ・Nê-pan  ・Hợp chủng quốc Hoa Kỳ  ・Mông Cổ  ・Trung quốc 

・Triều Tiên  ・Đài Loan  ・Đức   ・Khác (                        ) 

4 Nghề nghiệp (công việc) của bạn là gì? 

・Xây dựng ・Công nghiệp chế biến/ sản xuất/ chế tạo        ・Dịch vụ       ・Giáo dục 

・Khác (                        ) 

5 Bạn đang ở Nhật Bản với tư cách lưu trú nào? 

・Vĩnh trú đặc biệt  ・Vĩnh trú  ・Thực tập kỹ năng  ・Định cư  ・Vợ/chồng là người Nhật ・Gia đình 

・Kỹ thuật/nhân văn/nghiệp vụ quốc tế  ・Hoạt động đặc định  ・Giáo dục  ・Kỹ năng ・Kỹ năng đặc định 

・Khác (                                                        ) 

6 Ngôn ngữ mẹ đẻ là: ............................. Có thể nói thêm ngôn ngữ khác: ................................................ 

7 Bạn đã sinh sống ở Nhật Bản được bao lâu? 

・<6 tháng ・6 tháng – 1 năm ・1 – 2 năm ・2 – 3 năm  

・3 – 4 năm ・4 – 5 năm  ・>5 năm 

8 Bạn có dự định ở Nhật Bản thêm bao lâu? 

・<6 tháng ・6 tháng – 1 năm ・1 – 2 năm ・2 – 3 năm  

・3 – 4 năm ・4 – 5 năm ・>5 năm ・Tiếp tục sinh sống ・Chưa quyết định 

9 Bạn sử dụng tiếng Nhật trong các trường hợp nào? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

・Giao tiếp với hàng xóm ・Đi xe buýt, tàu điện JR  ・Sinh hoạt, mua sắm  ・Làm thủ tục hành chính  

・Bưu điện, ngân hàng ・Công việc  ・Khám bệnh       ・Nói chuyện với giáo viên  

・Khác (                                                        ) 

10 Khi không thạo tiếng Nhật, bạn gặp khó khăn trong các trường hợp nào? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

・Giao tiếp với hàng xóm ・Đi xe buýt, tàu điện JR ・Sinh hoạt, mua sắm     ・Làm thủ tục hành chính  

・Bưu điện, ngân hàng  ・Công việc ・Khám bệnh ・Nói chuyện với giáo viên ・Xử lý rác thải 

・Phòng chống thiên tai  ・Khác (                                 )  ・Không có 

11 Bạn có gặp khó khăn vì dịch Corona hay không? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

・Muốn biết chi tiết về tiêm vắc-xin       ・Muốn biết chi tiết về việc hỗ trợ cuộc sống vì đời sống khó khăn  

・Khác (                                                        )          ・Không có 

12 Khi gặp khó khăn, bạn thảo luận với ai/ở đâu? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

・Người cùng công ty ・Người dân địa phương   ・Ủy ban nhân dân ・Bạn Quốc tế 

・Khác (                                                        )        ・Không có 



13 Cho đến nay, bạn đã từng học tiếng Nhật hay chưa? ・Có ・Không 

(Nếu trả lời “có”) Bạn đã học như thế nào? 

・Tự học ・Học từ xa ・Ở lớp học tiếng Nhật  ・Tại nơi làm việc ・Từ bạn 

・Khác (                                                        ) 

(Nếu trả lời “có”) Bạn đã từng đỗ/ đậu kì thi tiếng Nhật nào? 

・Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)  ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)  

・Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT (    ) kyuu 

14 Tiếng Nhật của bạn đang ở trình độ nào? 

<Nghe> ・Có thể hiểu khi nghe tin tức thời sự, xem phim 

・Có thể hiểu đại khái khi nghe đối phương nói 

・Có thể hiểu nếu đối phương nói chậm 

・Chỉ nghe hiểu từ vựng 

・Hầu như không hiểu 

<Nói>  ・Có thể nói điều bản thân muốn nói mà không gặp khó khăn. 

・Đại khái có thể nói được điều bản thân muốn nói 

・Có thể giao tiếp, hội thoại thông thường 

・Có thể giới thiệu bản thân, chào hỏi, sử dụng từ vựng đơn giản 

・Hầu như không thể giao tiếp 

<Đọc>  ・Có thể hiểu thông báo, thư của ủy ban và nơi làm việc 

・Có thể hiểu một chút thông báo, thư của ủy ban và nơi làm việc 

・Có thể hiểu nội dung của bảng hướng dẫn ở nhà ga, quảng cáo của báo, tạp chí 

・Có thể hiểu được những chỉ thị đơn giản có gắn kèm ảnh 

・Hầu như không thể đọc 

<Viết>  ・Có thể viết các văn bản trình bày, giải thích báo cáo tình hình công việc 

・Có thể viết bài giới thiệu về kinh nghiệm của bản thân và cuộc sống sinh hoạt 

・Có thể viết tin nhắn cho gia đình, đồng nghiệp 

・Có thể viết địa chỉ và tên 

・Hầu như không thể viết 

15  Nếu có cơ hội bạn có muốn học tiếng Nhật không? 

・Rất muốn    ・Có hứng thú     ・Không cần   ・Không hứng thú     ・Khác(                ) 

16  Trong trường hợp muốn học, bạn học tiếng Nhật vì điều gì? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

・Giao tiếp   ・Đọc viết ・Cuộc sống sinh hoạt ・Công việc  ・Văn hóa nhật bản  ・Kết bạn 

・Thi JLPT   ・Khác(        ) 

17  Bạn muốn học khi nào? (Hãy khoanh tròn vào thời gian bạn có thể học) 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

9:00 - 11:00        

13:00 - 16:00        

18:00 - 20:00        

18 Bạn có muốn giao lưu với người dân ở Takikawa không? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

・Giao lưu lễ hội ・Giao lưu âm nhạc, thể thao ・Giao lưu ẩm thực ・Giao lưu với học sinh    

・Giao lưu văn hóa (Nhật - Việt)              ・Khác (                                  ) 

・Không muốn tham gia 

Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn. 


