Các mục tuyển chọn
募集要項

LỆ PHÍ
※Trợ cấp tiền thưởng cho những học sinh

hành chính quận- nơi Anh/Chị cư trú- để làm thủ

có thành tích xuất sắc.
※Với những học sinh xuất sắc được quyền
trả góp học.

tục tham gia bảo hiểm này. (Tùy theo nơi cư trú mà

●
●
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nhâp học tháng 1
nhâp học tháng 4
nhâp học tháng 7

※Trợ cấp tiền thưởng cho những học sinh
đã đậu N4 kì thi năng lực tiếng Nhật.
※Với những học sinh xuất sắc ngay sau khi

●

nhâp học tháng 10

đến Nhật sẽ được giới thiệu việc làm ngay
tức khắc.
※Giảm một phần phí ký túc xá cho những
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học sinh xuất sắc.
※Gói du học và gói kỹ năng đặc định tốt
nghiệp sớm được giảm học phí.
※Tặng thưởng cho học sinh đến lớp chuyên
cần
※Thưởng quà lưu niệm giá trị cho những
học sinh thi tốt nghiệp có thành tích xuất
sắc.
※Tặng vật kỉ niệm có giá trị lúc tốt nghiệp.
Học phí

￥ 680,000

T E L：＋81(48)857-9801
F A X：＋81(48)857-9888

※Các phí khác:

E-mail:nichigo@crest.ocn.ne.jp

Phí làm hồ sơ: 2 vạn yên、Phí nhập học: 7 vạn yên、

URL:http://www.tokyonichigo.co.jp

Phí hoạt động ngoại khóa: 1 vạn yên、Bảo hiểm du học
sinh: 1 vạn yên Phí khám sức khỏe: 3.000 yên

※ Tiền bảo hiểm y tế nhân dân (3 vạn Yên/ 2 năm)
: sau khi tới Nhật Bản, Anh/Chị hãy tới Ủy ban

tiền phí bảo hiểm có thể khác nhau, nhưng 3 vạn Yên
là số tiền sẽ đủ để trả phí bảo hiểm này trong 2 năm)
※ Khi nào xác nhận Anh/Chị đã hoàn tất thủ tục nhập học,
chúng tôi sẽ gửi giấy tờ cần thiết để Anh/ Chị làm thủ
tục đi Nhật (ví dụ như Giấy chứng nhận tư cách lưu trú,
Thư chấp nhận nhập học )
※Trường hợp học sinh bị trượt Visa tại Việt Nam.
Sẽ không được hoàn lại phí làm hồ sơ 20,000 yên và phí
nhập học 70,000 yên.
※Địa chỉ ngân hàng nhận tiền chuyển（Phí chuyển tiền
do người chuyển tiền tự chi trả.）

Hồ sơ của người đăng ký

Hồ sơ người bảo lãnh kinh phí/Chỉ ba mẹ

申請人の資料

経費支弁者の資料/両親のみ

1. Hình 3×4 (2 tấm), hình chụp trong vòng 3 tháng
（写真 2 枚）*3 ㎝×4 ㎝、3 个月以内

2. Giấy đăng ký nhập học

Thời hạn đăng ký・nộp hồ sơ

1. Giấy bảo lãnh kinh phí
( sử dụng bản in chỉ định)

経費支弁書

Nhập học

Thời hạn làm hồ sơ

Ngày nộp

Tháng 7

Ngày 1/1～ngày 1/3

Ngày 1/3

Tháng 10

Ngày 15/3～ngày 15/5

Ngày 15/5

Tháng 1

Ngày 1/7～ngày 1/9

Ngày 1/9

Tháng 4

Ngày 1/9～ngày 1/11

Ngày 1/11

2. Bản copy CMND hoặc CCCD

(sử dụng bản in chỉ định)

入学願書

3. Sơ yếu lý lịch (sử dụng bản in chỉ định)

履歴書

(mặt trước và sau)

身分証コピー

3. Giấy chứng nhận số dư tiền tiết kiệm
預金残高証明書（原本）

(bản chính)

4. Giấy chứng nhận tạm trú
(chỉ trường hợp phải cần) 仮住所証明(必要な場合）

5. Bằng tốt nghiệp bản chính (bằng cao nhất)

4. Bản copy sổ ngân hàng (mặt trong)
5. Giấy chứng nhận nghề nghiệp

通帳

在職

卒業証書

6. Giấy khai sinh

出生証明書

6. Giấy chứng nhận thu nhập
(trong 3 năm gần nhất)

7. Giấy bằng chứng nhận học tiếng Nhật.
Cần phải học đủ trên 150 giờ. 日本語 150 時間以上

収入証明書（直近 3 年分）

7. Giấy giải thích hình thành tài sản
(trong 1 năm gần nhất)

8. Bằng năng lực Nhật ngữ

日本語能力証明書

*J.TEST(trên cấp E-F)（tháng 1，3，5，7，9，11）
*NAT(trên cấp 5)

（tháng 2，4，6，8，10）

*TOP J(Trên sơ cấp A)（ttháng 1，3，5，7，9，11）
*JLPT(trên N5) （tháng 7,12）
*PJC Bridge C- Trên

9.Giấy chứng nhận nghề nghiệp
(chỉ trường hợp phải cần) 在職証明書 (必要な場合)

資産形成（直近 1 年分）

