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    ④ベトナム語 

Điều tra câu hỏi người nước ngoài thường trú 

Câu hỏi 1 [Trình độ tiếng Nhật hiện tại] 

Bạn có thể hiểu tiếng nhật được bao nhiêu？ 

Nói chuyện bằng tiếng nhật 

① Có thể làm tốt, thảo luận và tổ chức các cuộc họp 

② Có thể trò chuyện hàng ngày    ③ Chào hỏi   ④ Hầu như không nói chuyện được 

Đọc Hiragana, Katakana và Kanji 

① Có thể đọc tốt, bao gồm Kanji   ② Có thể đọc một ít Kanji  

③ Có thể đọc Hiragana và Katakana      ④ Hầu như không đọc được 

Viết tiếng nhật 

① Có thể viết tốt bao gồm Kanji 

② Có thể viết được một ít Kanji 

③ Có thể viết Hiragana và Katakana 

④ Hầu như không viết được 
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Câu hỏi 2 [Học tiếng Nhật hiện tại] 

Hiện tại bạn có học tiếng Nhật không? 

① Có ② Không 

Lý do học tiếng Nhật là gì? 

① Vì cần thiết cho công việc  ② Vì tìm một công việc tốt hơn  ③ Mở rộng mối quan hệ với người Nhật  

④ Vì cần thiết cho cuộc sống ở Nhật Bản    ⑤ Vì cần thiết cho cuộc sống vĩnh viễn ở Nhật Bản 

Bạn có muốn học tiếng Nhật không? 

① Tôi muốn học ② Tôi muốn học nếu có cơ hội 

③ Tôi không muốn học ④ Tôi không biết 

 

Câu hỏi 3 [Nơi cư trú và Hội cư dân] 

Nhà bạn đang sống là nhà nào? 

① Chung cư của công ty ký đăng ký  ② Căn hộ cho thuê ③ Nhà ở công cộng 

④ Có nhà riêng (bao gồm cả căn hộ)  ⑤ Khác 

Bạn có tham gia hội của cư dân không? 

① Có ② Không ③ Tôi không biết 
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Câu hỏi 4 [Quan hệ hàng xóm / tham gia hoạt động] 

Bạn có tiếp xúc với hàng xóm người Nhật không? 

① Hẹn hò gần gũi ② Mức chào ③ Hầu như không ④ Không 

Lý do cho việc không có một mối quan hệ nào cả? 

① Vì ngôn ngữ không hiểu    ② Vì không có cơ hội để hòa đồng 

③ Tôi không hiểu văn hóa và phong tục Nhật Bản    

④ Bởi vì Tôi không thể hiểu được sự khác biệt trong văn hóa và phong tục 

⑤ Bởi vì người Nhật không sống gần nhà    ⑥ Tôi không cảm thấy cần thiết 

Bạn có muốn tham gia vào các hoạt động địa phương và các hoạt động phát 

triển cộng đồng? 

① Đã tham gia ② Tôi muốn tham gia hoạt động ③ Nếu tôi quan tâm, tôi muốn tham gia 

④ Tôi không muốn tham gia  ⑤ Tôi không biết 

 

Câu hỏi 5 [Đối tương / tổ chức tư vấn] 

Bạn tư vấn ý kiến ở đâu nếu bạn gặp vấn đề với cuộc sống của mình? 

① Hội trường thành phố      ② Đại sứ quán / Lãnh sự quán 

③ Bạn bè cùng quốc tịch     ④ Những người bạn Nhật Bản 

⑤ Đồng nghiệp của công ty   ⑥ Nhà thờ   ⑦ Tổ chức tình nguyện   ⑧ Khác 
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Câu hỏi 6 [Phương tiện thu thập thông tin] 

Những phương tiện và thông tin nào bạn sử dụng thường xuyên? 

① SNS (LINE, Twitter, Facebook, v.v.)   ② Internet   ③ Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản 

④ Thông tin từ những người bạn có cùng quốc tịch 

⑤ Thông tin từ những người bạn Nhật Bản 

⑥ Đài radio/ TV Việt nam ⑦ Quan hệ công chúng thành phố Urayasu 

⑧ Trang chủ thành phố Urayasu ⑨Tin tức CIty do Urayasu phát hành 

 

Câu hỏi 7 [Kiểm tra sức khỏe và vấn đề ngôn ngữ tại bệnh 

viện] 

Bạn có nhận kiểm tra sức khỏe định kỳ không? 

① Nhận kiểm tra sức khỏe định kỳ của công ty ② Nhận kiểm tra sức khỏe miễn phí  

③ Nhận kiểm tra sức khỏe cá nhân ④ Không nhận kiểm tra sức khỏe 

Về vấn đề ngôn ngữ ở bệnh viện bạn đối ứng như thế nào? 

① Đi cùng gia đình hoặc bạn nói tiếng Nhật 

② Thuê phiên dịch viên   ③ Đi đến bệnh viện có phiên dịch viên 

④ không vấn đề gì cả vì tôi có thể hiểu tiếng Nhật    ⑤ Khác 
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Câu hỏi 8 [Đối phó với thảm họa] 

Bạn có biết nơi sơ tán khi thảm họa như động đất hay bão không? 

① Tôi biết ② Tôi không biết 

Bạn chuẩn bị gì cho một thảm họa? 

① Quyết định nơi sơ tán ② Chuẩn bị đài phát thanh di động / đèn pin, vv 

③ Chuẩn bị thực phẩm và nước uống 

④ Quyết định liên lạc với gia đình   ⑤ Chuẩn bị bình chữa cháy  

⑥ Phòng chống nội đờ đồ đạc trong nhà   ⑦ Tham gia diễn tập chữa cháy 

⑧ Đăng ký email phòng chống thiên tai thành phố Urayasu 

⑨ Không có gì chuẩn bị   ⑩ Khác (vui lòng ghi rõ) 

Bạn lấy thông tin từ đâu về trận động đất và bão? 

① Đài radio và truyền hình    ② Internet     ③ Bạn bè và người quen 

④ SNS    ⑤ Nơi làm việc và trường học ⑥ Trang chủ thành phố 

⑦ Khác 
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Câu hỏi 9 [Số Con] 

Bạn có bao nhiêu Con? 

① 0  ② 1  ③ 2  ④ 3  ⑤ 4 trở lên 

 

Câu hỏi 10 [Nơi sinh của con và tuổi nhập cảnh vào Nhật Bản] 

[Con cả] 

Nơi sinh 

① Nhật Bản  ② Việt nam  ③ Khác (vui lòng ghi rõ) 

Tuổi khi mới vào Nhật Bản 

① Sinh ra ở Nhật Bản  ② (      )Tuổi 

[Con thứ hai]  

Nơi sinh 

① Nhật Bản  ② Việt nam  ③ Khác (vui lòng ghi rõ) 

Tuổi khi mới vào Nhật Bản 

① Sinh ra ở Nhật Bản  ② (      )Tuổi 
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Câu hỏi 1１ [Đi học] 

Nếu bạn có một đứa con từ 6 đến 14 tuổi, làm ơn hãy trả lời những câu dưới 

dưới đây; 

 [Con cả] 

① Đi học trường tiểu học hoặc / trung học Nhật Bản  ② Tôi đi học ở trường nước ngoài 

③ Không đi học  ④ Khác 

[Con thứ hai] 

① Đi học trường tiểu học hoặc / trung học Nhật Bản  ② Tôi đi học ở trường nước ngoài 

③ Không đi học  ④ Khác 

 

Câu hỏi 1２ [Khả năng tiếng Nhật của trẻ em đến tuổi đi học] 

Nếu bạn có một đứa con từ 6 đến 14 tuổi, làm ơn hãy trả lời dưới đây; 

[Con cả] 

① Có thể hiểu các giờ tiếng Nhật   

② Giờ học tiếng Nhật rất khó, nhưng không có vấn đề trong cuộc sống hàng ngày 

③ Đôi khi tôi gặp rắc rối trong cuộc sống hàng ngày  ④ Khó có thể hiểu  ⑥ Tôi không biết  

[Con thứ hai] 

① Có thể hiểu các giờ tiếng Nhật   

② Giờ học tiếng Nhật rất khó, nhưng không có vấn đề trong cuộc sống hàng ngày 

③ Đôi khi tôi gặp rắc rối trong cuộc sống hàng ngày  ④ Khó có thể hiểu  ⑥ Tôi không biết  
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Câu hỏi 1３ [Khóa học ưa thích cho trẻ em ở độ tuổi đi học] 

Nếu bạn có một đứa con từ 6 đến 14 tuổi, làm ơn hãy trả lời dưới đây; 

[Con cả] 

① Tôi muốn con cả học một trường trung học Nhật Bản  

② Tôi muốn con cả học một trường quốc tế   ③ Tôi muốn con cả về Việt nam và học  

④ Tôi muốn con cả làm việc  ⑤ Khác 

[Con thứ hai] 

① Tôi muốn con cả học một trường trung học Nhật Bản  

② Tôi muốn con cả học một trường quốc tế   ③ Tôi muốn con cả về Việt nam và học  

④ Tôi muốn con cả làm việc  ⑤ Khác 
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Câu hỏi 1４[Kế hoạch tương lai tại Nhật Bản] 

Bạn nghĩ gì về kế hoạch tương lai tại Nhật Bản? 

① Kế hoạch sống vĩnh viễn tại Nhật Bản 

② Về Việt nam trong 3 năm  ③ Về Việt nam trong vòng 10 năm 

④ Ở lại Nhật Bản càng lâu càng tốt và cuối cùng trở về Việt nam 

⑤ Kế hoạch đi nuốc khác ngoại trừ Nhật Bản 

⑥ Tôi không biết 

Bạn sẽ tiếp tục sống ở thành phố Urayasu không? 

① Có  ② Không  ③ Tôi không biết 

Xin vui lòng cho tôi biết lý do tại sao bạn muốn tiếp tục sống ở Urayasu. 

① Vì có người thân và bạn bè   ② Dễ sống vì có đủ hỗ trợ 

③ Tôi muốn tiếp tục công việc hiện tại   ④ Vì tôi sinh ra ở nhật bản ⑤ Vì tôi mua một ngôi nhà 

⑥ Khác 

 

  



100 

 

Câu hỏi 1５ [Nguyện vọng dịch vụ hành chính] 

Bạn muốn loại dịch vụ nào cho thành phố Urayasu? 

① Tăng cường thông tin hành chính bằng nhiều ngôn ngữ   ② Cải thiện giải thích tại quầy hành chính    

③ Tăng cường hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nước ngoài   ④ Tăng cường giáo dục và lớp học tiếng Nhật    

⑤ Tăng cường bàn tư vấn cuộc sống    ⑥ Tăng cường cơ hội trao đổi với người Nhật  

⑦ Tăng cường cơ hội tìm hiểu về các quy tắc của cuộc sống ở Urayasu 

⑧ Tổ chức hội hơn cho người nước ngoài trình diễn văn hóa và nghệ thuật biểu diễn truyền thống của họ 

⑨ Cung cấp thông tin như các biện pháp phòng chống thiên tai và tăng cường các buổi đào tạo    ⑩ Khác 

Trung tâm quốc tế Urayasu (tại Shin-Urayasu Ekimae Plaza Mare). 

① Tôi đã đến đó một hoặc hai lần  ② Đã 3 lần trở lên  

③ Tôi biết Trung tâm Quốc tế Urayasu nhưng chưa bao giờ đến đó 

④ Tôi không biết về Trung tâm Quốc tế Urayasu 

⑤ Khác 

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc yêu cầu nào liên quan đến hệ thống thành phố 

Urayasu, xin vui lòng điền vào. 
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Câu hỏi 1６ [Cuối cùng, hãy cho chúng tôi biết về bản thân 

bạn] 

Giới tính: ① Nam  ② Phụ nữ 

Tuổi tác: ① Thiếu niên ② Tuổi 20 ③ Tuổi 30 ④ Tuổi 40 ⑤ Tuổi 50  

⑥ Tuổi 60  ⑦ Tuổi 70  ⑧ Trên 80 tuổi 

Quốc tịch: ① China ② Hàn Quốc ③ Philippines ④ Việt Nam ⑤ Mỹ ⑥ Nepal  ⑦ Khác 

Tình trạng cư trú của bạn là gì? 

① Người sống vĩnh viễn ② Người sống vĩnh viễn(đặc biệt) ③ Vợ / chồng người Nhật 

④ Cư trú dài hạn ⑤ Thực tập kỹ năng ⑥ Sinh viên quốc tế   ⑦ Khác 

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về ý định của bạn để có được thường trú và 

nhập tịch. 

① Có thể cư trú vĩnh viễn   ② Đang xem xét có được cấp thẻ cư trú vĩnh viễn 

③ Suy nghĩ về đổi quốc tịch    ④ Không nghĩ sẽ được cấp thẻ cư trú vĩnh viễn hoặc đổi quốc tịch 

Năm đầu tiên đến Nhật Bản. 

① Sinh ra ở Nhật Bản 

② Tôi đến Nhật Bản năm             

Bạn ở Nhật được bao lâu rồi?   

                 năm 
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