
K h ả o  s á t  t ì n h  h ìn h  h ọ c  t ậ p  -  h ọ c  l ự c  t o à n  q u ố c  n ă m  2 013
(Bảng khảo sát chi t iết)

B ả n g  k h ả o  s á t  dành  c h o  p h ụ  huy nh

　Khảo sát này là một phần trong kế hoạch “Khảo sát tình hình học tập – học lực toàn 
quốc năm 2013” do Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản thực hiện, đối tượng là phụ 
huynh học sinh lớp 6 cấp tiểu học và học sinh lớp 3 cấp trung học, với mục đích tham 
khảo quan điểm của quý phụ huynh về việc giáo dục và tương tác với con em hằng 
ngày. Kết quả khảo sát này sẽ được phân tích kết hợp với các số liệu từ cuộc khảo sát tình 
hình học tập-học lực toàn quốc, nhằm mục đích đóng góp cho các chính sách giáo dục của 
quốc gia.
　Mong quý vị hiểu cho tôn chỉ mục đích của việc điều tra này và hợp tác trả lời bảng 
khảo sát của chúng tôi.

◆Vui long không ghi tên vào bảng khảo sát. Tất cả các câu trả lời đều được xử lý theo 
phương pháp thống kê nên không có sự phân biệt giữa các cá nhân hay trường học.

◆Nếu có điều gì chưa rõ về bảng khảo sát này, vui lòng liên hệ đến địa chỉ tổng đài hỗ 
trợ được ghi trên Thư ngỏ và Phong bì để nộp.

◆Sau khi trả lời xong, vui lòng bỏ vào phong bì để nộp, dán kín lại và gửi về cho nhà 
trường trước thời hạn* quy định.

　＊Thời hạn gửi tài liệu được ghi trên thư ngỏ và phong bì để nộp.

　Chúng tôi rất lấy làm áy náy vì đã làm ảnh hưởng đến thời gian quý báu của quý vị, nhưng 

rất mong quý vị hiểu cho tôn chỉ mục đích và hợp tác trả lời bảng khảo sát của chúng tôi.

　Nếu không thể trả lời khảo sát, chỉ cần đánh dấu vào ô vuông □ nằm trong khung nét đứt 

bên dưới, bỏ vào phong bì để nộp, niêm phong lại và nộp lại cho nhà trường.

Không thể hợp tác trả lời khảo sát.

Bộ giáo dục và khoa họcMEXT整理番号
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●Khái niệm“Em học sinh” được dùng trong trong bảng khảo sát này chính là tên của 

người được ghi trên phong bì có chứa bảng khảo sát này.  Xin quý vị vui lòng chỉ trả 

lời những nội dung liên quan đến đối tượng khảo sát là tên học sinh được ghi trên phong bì.

●Đối với những gia đình có nhiều anh chị em và nhận được nhiều bảng khảo sát 

như thế này thì làm phiền quý vị trả lời riêng cho từng em.

●Có thể có những câu hỏi khó trả lời, nhưng không cần phải đắn đo nhiều, cứ trả lời 

trong khả năng của mình là được.

1

Những điều cần chú ý trước khi điền câu trả lời.

（１）Mối quan hệ giữa bạn và em học sinh này là gì ?

1. Cha　　　　2. Mẹ　　　　3. Ông　　　　4. Bà

Khác (Cụ thể là:                      　　　　　　　　     )

Số anh chị em của học sinh này

Anh Người

Em trai

Chị

Em gái

（２）Điền số anh chị em của học sinh này vào ô vuông □ bên dưới:

　　(Nếu không có anh chị em thì ghi số “0”)

（３）Khoanh tròn tất cả những người đang sống với em học sinh này.

　　  (Mối quan hệ nhìn từ phía em học sinh.)

（４）Bạn có hay nói về em học sinh này với người chung sống trong gia đình hay không?

　　Hãy khoanh tròn 1 số thích hợp bên dưới.

1. Cha　　　2. Mẹ　　　　3. Ông　　　　4. Bà　　　　　　  5. Anh　　

6. Chị　　　 7. Em trai　　 8. Em gái　　　9. Họ hàng khác　　

10. Người sống chung không phải họ hàng

1. Thường xuyên nói

2. Thỉnh thoảng nói

3. Rất ít khi nói

4. Hoàn toàn không nói
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Đầu tiên, chúng tôi sẽ hỏi về tình hình của em học sinh và cách quý vị tương tác tiếp xúc với em.

① Thường xuyên đọc sách

② Tự giác học tập mà không cần cha mẹ 
nhắc nhở

③ Rất hớn hở mỗi khi được đến trường

④ Tin tưởng thầy cô giáo ở trường

⑤ Có bạn thân

Đúng vậy Gần như vậy Không hẳn vậy Không đúng

Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, em có hay làm những việc sau đây không ?

Hãy khoanh tròn 1 con số thích hợp tương ứng với mỗi câu, từ câu ① đến câu ⑤ 

bên dưới.

Phần này hỏi về đối tượng khảo sát là em học sinh ghi trên phong bì.
Trong trường hợp đáp án được hiển thị bằng con số, hãy khoanh tròn con 
số thích hợp. 
Ngoài ra, hãy điền vào chỗ trống nếu cần.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

（５）Trong gia đình bạn, ai là người tích cực trong việc giáo dục em học sinh này ?

　　Hãy khoanh tròn tất cả những số thích hợp bên dưới.　(Mối quan hệ nhìn từ phía em học sinh.)

1. Cha　　　　2. Mẹ　　　　3. Ông　　　　4. Bà

 5. Anh　　　　　6. Chị　　　　　　7. Người khác

Người

Người Người
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① Đánh thức em dậy (hoặc tạo cho em
 thói quen) dậy đúng giờ đã định

② Bảo em đi ngủ đúng giờ

③ Bảo em ăn sáng mỗi ngày

④ Ngày thường, cùng ăn tối với em

⑤ Giao cho em phụ giúp việc nhà, 
phân công vai trò cho em với tư cách 
là một thành viên trong gia đình

⑥ Cái gì em tự làm được thì bảo em làm

⑦ Tôn trọng sự riêng tư của em

⑧ Giới hạn thời gian em chơi Game 
(Game trên TV, điện thoại…)

⑨ Đặt ra những nguyên tắc hoặc cam 
kết khi dùng điện thoại di động 
và Smartphone

⑩ Khen những điểm mạnh của em 
để giúp em tự tin hơn.

⑪ Mắng em khi em làm điều xấu

⑫ Khuyến khích em đọc sách báo

⑬ Cùng trao đổi với em về sách đã đọc

⑭ Đọc truyện tranh cho em nghe lúc em 
còn nhỏ

⑮ Bình thường luôn xem chừng việc 
học của em

⑯ Thường xuyên nói với em “Hãy học đi”

⑰ Đôn đốc em hãy học tập có kế hoạch

⑱ Luôn ý thức giúp em học tiếng Anh 
và tiếp xúc  với văn hóa nước ngoài

⑲ Tạo cho em cơ hội được tiếp xúc với 
thiên nhiên

Không cho em 
chơi Game TV

Không cho em 
dùng điện thoại 
hay Smartphone

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 4

⑳ Bạn có nhắc nhở em biết thương yêu chăm sóc động thực vật hay không ?  

1 tháng 
trên 1 lần

Khoảng 
2-3 tháng 1 lần

Khoảng
 nửa năm 1 lần

Khoảng 1 
năm 1 lần

Khoảng 2-3 
năm 1 lần

Gần như 
không đi

Chưa đi 
bao giờ

Không có viện mĩ
 thuật hoặc nhà hát 
kịch nào gần nhà 

nên không đi

Không có viện
 bảo tàng hoặc
 triển lãm khoa
 học nào gần 

nhà nên không đi

Không có thư 
viện nào gần 

nhà nên không đi

1

① Viện mỹ thuật và
 Nhà hát kịch

② Viện bảo tàng hoặc 

Triển lãm khoa học

③ Thư viện

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Gia đình bạn có thường dẫn em đi đến các địa điểm sau hay không ? 

Hãy khoanh tròn 1 đáp án thích hợp tương ứng với mỗi câu, từ câu số ① 

đến câu ③.

Trong gia đình bạn có làm những việc sau cho em học sinh này hay không ?

Hãy khoanh tròn 1 con số thích hợp tương ứng với mỗi câu, từ câu ① đến 
câu 　 bên dưới.

Không cần tạo 
cơ hội cũng t
hường xuyên 

tiếp xúc với
 thiên nhiên
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1. Có

2. Thỉnh thoảng

3. Hiếm khi

4. Không

　 Bạn có cho em tiền tiêu vặt hay không ?

1. Cho em một lượng tiền quy định theo định kỳ

2. Khi cần mới cho, và chỉ cho đúng số tiền em cần

3. Thành tích học tập tốt, hoặc giúp việc nhà thì mới thưởng cho em tiền

4. Không cho em tiền mặt

5. Khác

Đúng vậy Gần như vậy Không hẳn vậy Không đúng

21



① Nghe em kể về những chuyện 
ở trường

② Cùng trao đổi về chuyện học hành và 
thành tích với em

③ Trao đổi với em về dự định tương lai 

④ Nói về bạn bè của em

⑤ Nói chuyện tin tức xã hội với em

⑥ Lắng nghe em tâm sự chuyện lo lắng 
và buồn phiền

6

Ngày thường Ngày nghỉ

7

(1) Em học sinh này thường làm gì vào ngày thứ 7 ?

　Hãy khoanh tròn câu trả lời thích hợp cho từng buổi, sáng và chiều.

　 (Có thể khoanh tròn tối đa 3 lựa chọn cho mỗi buổi sáng và buổi chiều)

Trung bình mỗi ngày bạn có bao nhiêu thời gian để nói chuyện hoặc sinh hoạt 
với con?
Hãy khoanh tròn 1 câu trả lời thích hợp tương ứng với ngày thường và ngày 
nghỉ.

Phần này sẽ hỏi về cách em học sinh này trải qua các ngày thứ 7.

Hãy khoanh tròn câu trả lời thích hợp tương ứng với câu số (1) và số (2).

Buổi sáng Buổi chiều

(2)Bạn muốn em học sinh này làm gì vào ngày thứ 7 ?

　Hãy khoanh tròn câu trả lời thích hợp cho từng buổi, sáng và chiều.

　 (Có thể khoanh tròn tối đa 3 lựa chọn cho mỗi buổi sáng và buổi chiều)

Buổi sáng Buổi chiều

5 Trong cuộc sống hằng ngày, bạn có nói chuyện với em học sinh này về 
những việc sau đây không?
Hãy khoanh tròn 1 câu trả lời thích hợp cho từng câu hỏi từ ① đến ⑥.

1. Tham gia câu lạc bộ ở trường

2. Đi học thêm, ở những nơi ngoài 
trường và nhà

3. Tham gia các hoạt động của địa 
phương như thể thao hoặc học một 
môn nào đó

4. Ở nhà học hoặc đọc sách

5. Ở nhà xem TV-Video-DVD, chơi Game

6. Quây quần với gia đình

7. Chơi với bạn bè

8. Khác

1. Tham dự các giờ học ở trường

2. Tham gia câu lạc bộ ở trường

3. Đi học thêm, ở những nơi ngoài trường và nhà

4. Tham gia các hoạt động của địa phương như 
thể thao hoặc học một môn nào đó

5. Ở nhà học hoặc đọc sách

6. Ở nhà nghỉ ngơi

7. Quây quần với gia đình

8. Chơi với bạn bè

9. Khác

1.  Dưới 2 tiếng

2.  2 tiếng đến 4 tiếng

3.  4 tiếng đến 6 tiếng

4.  6 tiếng đến 8 tiếng

5.  8 tiếng đến 10 tiếng

6.  Trên 10 tiếng

1.  0 đến 15 phút

2.  15 đến 30 phút

3.  30 phút đến 1 tiếng

4.  1 tiếng đến 2 tiếng

5.  2 tiếng đến 3 tiếng

6.  3 tiếng đến 4 tiếng

7.  Trên 4 tiếng

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Đúng vậy Gần như vậy Không hẳn vậy Không đúng

1. Tham gia câu lạc bộ ở trường

2. Đi học thêm, ở những nơi ngoài 
trường và nhà

3. Tham gia các hoạt động của địa 
phương như thể thao hoặc học một 
môn nào đó

4. Ở nhà học hoặc đọc sách

5. Ở nhà xem TV-Video-DVD, chơi Game

6. Quây quần với gia đình

7. Chơi với bạn bè

8. Khác

1. Tham dự các giờ học ở trường

2. Tham gia câu lạc bộ ở trường

3. Đi học thêm, ở những nơi ngoài trường và nhà

4. Tham gia các hoạt động của địa phương như 
thể thao hoặc học một môn nào đó

5. Ở nhà học hoặc đọc sách

6. Ở nhà nghỉ ngơi

7. Quây quần với gia đình

8. Chơi với bạn bè

9. Khác



① Không quan trọng thành tích, miễn là em 
nó vui với việc học ở trường là được

② Khi nghĩ đến tương lai của em, tôi thấy lo 
lắng nếu không cho em đi học thêm và phụ 
đạo

③ Tôi muốn em đạt được trình độ học vấn cao 
nhất có thể

① Làm sao để em sống tự lập

② Trở thành người biết hiểu tâm lý người 
khác

③ Diễn đạt điều mình muốn nói một cách 
rõ ràng

④ Nỗ lực hướng đến mục tiêu trong tương 
lai
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Phần này hỏi về quan điểm đối với việc giáo dục em.

(1) Bạn muốn em học đến cấp mấy ?

　　Hãy khoanh tròn 1 con số gần với suy nghĩ của bạn nhất trong thời điểm này.

（２）Vì sao bạn lại chọn phương án trên ?

　　Hãy khoanh tròn 1 lý do gần với suy nghĩ của bạn nhất.

1. Cấp 2 (trung học cơ sở)

2. Cấp 3 (trung học phổ thông)

3. Trường chuyên môn - dạy nghề

4. Trường cao đẳng nghề - đại học 
ngắn hạn

1. Vì em nó muốn vậy

2. Vì đó là con đường phổ biến

3. Vì dựa trên học lực của em

4. Vì phụ huynh như tôi muốn vậy

5. Đại học

6. Cao học

7. Khác (cụ thể là:    　　　　　　　　     )

8. Chưa biết

5. Vì gia đình không có điều kiện về kinh tế

6. Khác (cụ thể là                 　　　　　　    )

7. Không có lý do gì đặc biệt cả

9

10

11

(1) Đối với em học sinh là đối tượng điều tra của bảng khảo sát này, trung bình 1 tháng bạn bỏ ra

 bao nhiêu tiền cho em học thêm và học phụ đạo (ngoài việc học chính ở trường) ?

1. Không tốn đồng nào cả

2. Dưới 5000 yên

3. Từ 5000 yên đến 10000 yên

4. Từ 10000 yên đến 15000 yên

5. Từ 15000 yên đến 20000 yên

6. Từ 20000 yên đến 25000 yên

7. Từ 25000 yên đến 30000 yên

8. Từ 30000 yên đến 50000 yên

9. Trên 50000 yên

(2) Chi phí học thêm cho em (đối tượng của khảo sát này)có là gánh nặng đối với bạn hay không ?

1.Rất nặng

2. Khá nặng

3.Không nặng lắm

4.Không hề cảm thấy có gánh nặng gì cả

Hỏi về tương lai của em.

Về việc giáo dục con cái, trong gia đình bạn xem trọng những vấn đề nào sau đây?

Hãy khoanh tròn con số thích hợp tương ứng với mỗi câu, từ câu ① đến câu ④.

Hỏi về chi phí dành cho giáo dục con em.

Hãy khoanh tròn con số thích hợp tương ứng với câu (1) và câu (2).

Bạn nghĩ như thế nào về những vấn đề sau đây?

Hãy khoanh tròn con số thích hợp từ câu ① đến ③.

Xem trọng
Khá xem 

trọng
Không xem t

rọng lắm
Không xem

 trọng

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Đúng vậy Gần như vậy Không hẳn vậy Không đúng



① Những thông tin về các hoạt động giáo 
dục của trường lớp (được trường hoặc 
lớp cung cấp trên Website, chuyên trang 
của trường) thì rất có ích

② Nhà trường có giải thích về tình hình học tập 
dựa trên phân tích kết quả điều tra học lực

③ Nhà trường có giáo dục cho em cách học 
tập ở nhà

④ Trường đáp ứng đầy đủ những nguyện 
vọng của phụ huynh và địa phương

⑤ Dễ dàng nêu nguyện vọng hoặc trao đổi 
với thầy cô giáo ở trường về việc giáo 
dục con em

12

（１）Bạn có biết về mục tiêu giáo dục và phương hướng để đạt được mục tiêu giáo dục của 

      trường hay không ?
1. Có biết 2. Không biết

（２）  Nếu bạn chọn đáp án 1 ở câu (1), thì hãy trả lời câu sau.　Còn nếu chọn đáp án 2 thì vui lòng

      bỏ qua câu hỏi này và trả lời câu hỏi tiếp theo.  

　　Bạn có đồng tình với mục tiêu giáo dục và phương hướng để đạt được mục tiêu giáo dục 
      của trường hay không ?

1. Tôi nghĩ vậy

2. Tôi nghĩ gần như là vậy

3. Tôi nghĩ chưa hẳn là vậy

4. Tôi không nghĩ vậy

1. Nâng cao học lực trong chương trình 
giảng dạy

2. Nâng cao ý thức học tập (tinh thần hiếu học)
3. Nâng cao kỹ năng giao tiếp với người khác
4. Giáo dục ý thức chuẩn mực và tấm lòng biết 

nghĩ đến người khác
5. Giúp em suy nghĩ về nghề nghiệp và định 

hướng tương lai

6. Giúp nâng cao thể lực và khả năng thể thao

7. Giáo dục cho em về sức khỏe và ăn uống

8. Dạy cho em biết cách dùng máy vi tính

9. Ngoài các nội dung trên

（３）Bạn mong muốn nhà trường giáo dục và chỉ dẫn cho em những gì ? 

　　Hãy khoanh tròn tất cả những đáp án thích hợp bên dưới.

（４）  Hỏi về nội dung đã chọn ở câu (3).

　   Bạn có nghĩ rằng trường học đáp ứng đầy đủ được những gì bạn mong đợi hay không ? Hãy 

      khoanh tròn 1 đáp án thích hợp.

1. Đồng tình

2. Khá là đồng tình

3. Không đồng tình lắm

4. Không đồng tình

13

14

15

Bạn nghĩ gì về cách giáo dục của trường mà em đang học ?

Phần này chúng tôi sẽ hỏi về những nỗ lực của trường mà em đang theo học.

Hãy khoanh tròn 1 đáp án thích hợp tương ứng với mỗi câu, từ câu ① đến 

câu ⑤.

Bạn có thường xuyên làm những việc sau đây hay không ? 

Hãy khoanh tròn 1 đáp án thích hợp tương ứng với mỗi câu, từ câu ① đến 

câu ②.

Bạn có thường xuyên làm những việc sau đây hay không ? 

  Hãy khoanh tròn 1 đáp án thích hợp tương ứng với mỗi câu, từ câu (1) đến 

câu (3).

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hỏi về trường mà em đang học.

1 2 3 4

4

Tiếp theo, phần này hỏi về sự tương tác với địa phương

（１）Có cùng với em tham gia các hoạt động của địa phương không ?

1. Thường xuyên

2. Thỉnh thoảng

3. Rất ít khi

4. Hoàn toàn không tham gia

① Tham gia vào các sự kiện của trường như 
dự giờ các tiết học hay hội thể thao

② Tình nguyện viên giúp đỡ cho trường

Thường xuyên Thỉnh thoảng Rất ít Hoàn toàn không

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Đúng vậy Gần như vậy Không hẳn vậy Không đúng



① Đọc sách (Trừ truyện và tạp chí ra. “Sách” ở 
đây bao gồm cả sách điện tử)

② Xem tin tức liên quan đến các vấn đề kinh 
tế chính trị xã hội qua TV và Internet

③ Đọc các bài báo liên quan đến các vấn đề 
kinh tế chính trị xã hội

16 Bạn có làm những việc sau đây hay không ? 

Tiếp theo, phần này hỏi về những việc bạn làm.

（１）Bình thường bạn có làm gì khác ngoài việc cơ quan và việc nhà hay không ? 

　　Hãy khoanh tròn tất cả những đáp án thích hợp.

1. Tham gia hoạt động liên quan đến trường học như hoạt động 
PTA (Hoạt động PTA là hoạt động của các tổ chức liên kết giữa phụ huynh học sinh và thầy cô 
giáo ở trường)

2. Tham gia các hoạt động của địa phương như là hội tự quản,hội thiếu nhi, hội 
giáo dục thanh thiếu niên toàn diện

3. Tham gia các hoạt động tình nguyện khác ngoài 1 và 2 ở trên

4. Tham gia các hoạt động thể thao hoặc liên quan đến sở thích

5. Học để lấy bằng cấp hoặc chứng chỉ

6. Khác

（２）Bạn có nhiều bạn bè người quen để có thể chia sẻ và giải quyết những vấn đề liên quan đến 

chuyện nuôi dạy con hay không ?

1. Có rất nhiều

2. Có kha khá

3. Không nhiều lắm

4. Chẳng có ai cả

（３）Bạn có nghĩ rằng ở địa phương bạn có nhiều người làm công tác chăm nom giáo dục trẻ em 

trong khu vực, chẳng hạn như làm tình nguyện viên cho trường hay không ?

1. Tôi nghĩ là nhiều

2. Tôi nghĩ chắc là nhiều

3. Tôi nghĩ là không nhiều lắm

4. Tôi nghĩ là không nhiều

17 Bạn có thường xuyên làm những việc sau đây hay không ? 

Hãy khoanh tròn 1 đáp án thích hợp tương ứng với mỗi câu, từ câu ① đến 

câu ③.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

（２）Bạn có hướng đến một cuộc sống có quy tắc hay không ? Hãy khoanh tròn 1 đáp án thích hợp.

1. Có

2. Gần như là có

3. Gần như là không

4. Không

（３）Bạn có quan tâm đến những sự kiện, vấn đề và bất cập xảy ra trong khu vực và xã hội hay 

không ? 

Hãy khoanh tròn 1 đáp án thích hợp.

1. Quan tâm

2. Khá là quan tâm

3. Không quan tâm lắm

4. Không quan tâm

Thường xuyên Thỉnh thoảng Rất ít Hoàn toàn không



Chúng tôi xin kết thúc phần câu hỏi ở đây. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý vị .

Vu i  l ò n g  b ỏ  t ờ  g i ấy  n ày  và o  p h o n g  b ì  đ ể  n ộ p ,  d á n  k í n  l ạ i  và  c ó  t h ể  n h ờ  c o n  c ủ a  

q u ý  v ị  g ử i  về  c h o  t r ư ờ n g  t r ư ớ c  t h ờ i  h ạ n  đ ã  q u y  đ ị n h .

（１）Cha của em (hoặc người cha đỡ đầu) năm nay bao nhiêu tuổi ?
　(Nếu không có thì không cần trả lời câu này)

（２）Mẹ của em (hoặc người mẹ đỡ đầu) năm nay bao nhiêu tuổi ?
(Nếu không có thì không cần trả lời câu này)

18 Phần này hỏi về gia đình bạn.

  Hãy khoanh tròn 1 đáp án thích hợp tương ứng với mỗi câu, từ câu (1) đến

câu (7).

Cuối cùng, phần này hỏi về gia đình bạn.

（３）Nghề nghiệp hiện nay của cha em (hoặc người cha đỡ đầu) là gì ?
(Nếu không có thì không cần trả lời câu này)

（４）Nghề nghiệp hiện nay của mẹ em (hoặc người mẹ đỡ đầu) là gì ?
(Nếu không có thì không cần trả lời câu này)

（６）Trình độ học vấn của cha em (hoặc người cha đỡ đầu) là gì ?
(Nếu không có thì không cần trả lời câu này)

（７）Trình độ học vấn của mẹ em (hoặc người mẹ đỡ đầu) là gì ? 
(Nếu không có thì không cần trả lời câu này)

1. Nhân viên toàn thời gian

2. Nhân viên thời vụ

3. Tự kinh doanh hoặc phụ giúp gia đình làm kinh doanh

4. Nhân viên làm bán thời gian

5. Không đi làm

6. Khác (Cụ thể là                                                  )

1. Tiểu học - Trung học cơ sở

2. Trung học phổ thông

3. Trường chuyên môn - dạy nghề

4. Trường cao đẳng - đại học ngắn hạn

5. Đại học

6. Cao học

7. Khác

1. Dưới 24 tuổi　　　2. 25 ～ 29 tuổi　　　　3. 30 ～ 34 tuổi　　　4. 35 ～ 39 tuổi

5. 40 ～ 44 tuổi　　   6. 45 ～ 49 tuổi　　　　7. 50 ～ 60 tuổi　　　8. Trên 60 tuổi

（５）Thu nhập của cả gia đình bạn (tính cả thuế) trong 1 năm là bao nhiêu ?

1.  1. Dưới 200 vạn yên

2.  2. Từ 200 vạn ～ 300 vạn yên

3.  3. Từ 300 vạn ～ 400 vạn yên

4.  4. Từ 400 vạn ～ 500 vạn yên

5.  5. Từ 500 vạn ～ 600 vạn yên

6.  6. Từ 600 vạn ～ 700 vạn yên

7. Từ 700 vạn ～ 800 vạn yên　　　

8. Từ 800 vạn ～ 900 vạn yên　　　

9. Từ 900 vạn ～ 1000 vạn yên　    

10. Từ 1000 vạn ～ 1200 vạn yên     

11. Từ 1200 vạn ～ 1500 vạn yên     

12. Trên 1500 vạn yên                      

1. Nhân viên toàn thời gian

2. Nhân viên thời vụ

3. Tự kinh doanh hoặc phụ giúp gia đình làm kinh doanh

4. Nhân viên làm bán thời gian

5. Không đi làm

6. Khác (Cụ thể là                                                  )

1. Tiểu học - Trung học cơ sở

2. Trung học phổ thông

3. Trường chuyên môn - dạy nghề

4. Trường cao đẳng - đại học ngắn hạn

5. Đại học

6. Cao học

7. Khác

1. Dưới 24 tuổi　　　2. 25 ～ 29 tuổi　　　　3. 30 ～ 34 tuổi　　　4. 35 ～ 39 tuổi

5. 40 ～ 44 tuổi　　   6. 45 ～ 49 tuổi　　　　7. 50 ～ 60 tuổi　　　8. Trên 60 tuổi


