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Tư cách đăng ký 

 

Đảm bảo được 4 điều mục dưới đây : 

1. Đã hoàn thành chương trình phổ thông 12 năm. 

2. Chương trình học cuối cùng trong vòng 5 năm trở lại.  

3. Có bằng năng lực tiếng Nhật từ N5 trở lên hoặc có chứng chỉ tương đương với N5. 

4. Có ý chí nuốn học lên đại học hoặc cao học tại Nhật . 

 

 

Thời gian tuyển  

 

Khóa tháng 10 : Hạn nộp hồ sơ đến 20 tháng 4 năm 2018  

 

 

Khóa học 

 

Khóa 1 năm 6 tháng :  

Khóa học tập trung vào việc ôn luyện cho học viên thi lên đại học, cao học , hoặc các 

trường cao đẳng chuyên môn . Vì thế, mục tiêu của các khóa học là giúp các học viên thi đỗ 

và đạt thành tích cao trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1 hoặc N2 . Ngoài ra, trường còn hỗ 

trợ học viên nâng cao năng lực thảo luận, tranh luận và cách viết luận văn để thích ứng với 

môi trường học tập tại trường đại học, cao học. 

Chương trình giảng dạy: 

 

   Cấp độ  Giờ học             Mục tiêu   Nội dung tiết học 

    

Sơ cấp  400 giờ 

Đạt được khả năng giao tiếp trong các 

hội thoại thông thường, ở đời sống 

hằng ngày .  

Từ vựng , văn phạm , nghe , hội thoại , 

viết văn .  

 

Tiền trung cấp 

 

400 giờ 

Trình bày được ý kiến cá nhân với các 

vấn đề xã hội, văn hóa . Đọc , và nắm 

bắt được ý chính với các đoạn văn 

thông thường.  

Từ vựng, văn phạm, nghe, hội thoại , 

viết văn , ôn luyện các đề thi cho kì thi 

du học sinh, đề thi năng lực Nhật ngữ .  

 

 

Hậu trung cấp  

 

400 giờ 

Đủ năng lực tiếng Nhật để theo học đại 

học hoặc trường cao đẳng chuyên môn 

tại Nhật. Nghe và nắm bắt được ý 

chính của các đoạn hội thoại tốc độ tự 

nhiên . 

Từ vựng, văn phạm , nghe, hội thoại, 

viết văn, ôn luyện các đề thi cho kì thi 

du học sinh ,đề thi năng lực tiếng 

Nhật.   

Cao cấp 

( Chỉ áp 

dụng với khóa 

học 2 năm ) 

 400 tiếng 

Đạt được khả năng viết các bài tiểu 

luận , báo cáo một cách logic. Có khả 

năng hội thoại trong nhiều ngữ cảnh 

khác nhau.  

Từ vựng, văn phạm, nghe, hội thoại , 

viết văn , ôn luyện các đề thi cho kì 

thu du học sinh, đề thi năng lực Nhật 

ngữ , ôn luyện phỏng vấn.  

  



 

 

 

Tháng  Học viên nhập học tháng 4 Học viên nhập học tháng 10 

Tháng 

4 

Lễ khai giảng , định hướng đầu năm , khám sức 

khỏe . 

 

Tháng 

5 

Hướng dẫn an toàn giao thông , huấn luyện 

phòng chống thiên tai 

Tháng 

6 

Ôn luyện thi năng lực tiếng Nhật- thi ryu lần 1 , 

kiến học ngoại khóa , hướng dẫn tìm hiểu về 

việc tiến học. 

Tháng 

7 

Thi năng lực tiếng Nhật lần 1 

Tháng 

8 

 Nghỉ hè, các lớp học đặc biệt.  

Tháng 

9 

Thi cuối kì , kết thúc kì I , nghỉ thu ( cuối tháng 

9 đến đầu tháng 10 ) 

Tháng 

10 

Bắt đầu kì II , hướng dẫn tìm hiểu việc tiến học 

tại trường. 

Lễ khai giảng, buổi định hướng đầu năm , hướng 

dẫn an toàn giao thông, 

Tháng 

11 

Ôn luyện thi năng lực tiếng nhật- thi ryu lần 2. Kiến học ngoại khóa. 

Tháng 

12 

Thi năng lực tiếng Nhật lần 2 , nghỉ đông ( một 

bộ phận ) 

Thi năng lực tiếng Nhật lần 2 , nghỉ đông ( một 

bộ phận ), các lớp học đặc biệt. 

Tháng 

1 

( Một bộ phận ) Nghỉ đông , các lớp học đặc biệt ( Một bộ phận ) Nghỉ đông , các lớp học đặc biệt 

Tháng 

2 

 Thi cuối kỳ đối với học sinh tốt nghiệp, kiến 

học ngoại khóa,cuộc thi hùng biện trong trường. 

Thi cuối kỳ đối với học sinh tốt nghiệp, kiến học 

ngoại khóa,cuộc thi hùng biện trong trường. 

Tháng 

3 

Lễ tốt nghiệp , Thi cuối kì, ( một bộ phận học 

viên )Nghỉ xuân. 

Lễ tốt nghiệp , Thi cuối kì, ( một bộ phận học 

viên ) Nghỉ xuân. 

※ Ngoài ra, trường sẽ tạo ra nhiều cơ hội để du học sinh tiếp xúc và tiếp cận với văn hóa Nhật 

bản; và các buổi hướng dẫn để giúp đỡ, hỗ trợ du học sinh đưa ra quyết định học lên tiếp. 

 

 

 

 

◆ Lịch học : Từ thứ 2 đến thứ 6 : Một ngày 4 tiếng, mỗi tuần 20 tiếng.  

Lớp buổi sáng : Từ 9:10 ~ 12: 40 ( Có nghỉ giữa giờ)  

Lớp buổi chiều: Từ 13: 40 ~ 17:10 ( Có nghỉ giữa giờ )  

※ Đối với học sinh nhập học tháng 10: theo nguyên tắc, với học viên học lớp buổi chiều, 

dựa trên kết quả bài thi xếp lớp cũng có trường hợp học viên sẽ được chuyển sang lớp 

học buổi sáng. 

Lịch học trong năm ( dự định) 

 

Lịch học và ngày nghỉ  



◆ Ngày nghỉ : Thứ 7, chủ nhật , các ngày nghỉ theo lịch đỏ của Nhật . 

                 Các kì nghỉ dài:  Nghỉ xuân ( Khoảng 4 tuần ) 

                                Nghỉ thu ( Khoảng 1 tuần )  

                                Nghỉ đông ( Khoảng 2 tuần )  

                                Nghỉ xuân ( Khoảng 2 tuần )  

 

 

 

 

Nộp hồ sơ Hạn cuối tới 20 tháng 4 năm 2018 ( thứ 6).  

Thời gian trường đi 

nộp hồ sơ lên cục nhập 

cảnh 

 

Giữa tháng 6 năm 2018  

Thông báo kết quả tư 

cách lưu trú 

Ngày 23 tháng 8 năm 2018 

Với những học viên đỗ tư cách lưu trú, trường sẽ gửi mail bản 

PDF để hoàn tất thủ tục nhập học: 

1. Chứng nhận tư cách lưu trú. 

2. Giấy nhập học 

3. Giấy nộp tiền học 

4. Bản đăng ký ở ký túc xá. 

Đối với học viên có nguyện vọng ở ký túc xá thì phải gửi fax 

hoặc email cho trường bản đăng ký trước ngày 30 tháng 8 năm 

2018. 

Đóng tiền học Nộp 75 man yên tiền học phí trước ngày 7 tháng 9 (thứ 6). 

Nhận được bản gốc của 

chứng nhận tư cách lưu 

trú  

 Sau khi xác nhận được chuyển khoản của học viên (xác nhận 

từ ngân hàng Nhật Bản ), trường sẽ gửi bản gốc của chứng 

nhận tư cách lưu trú, giấy nhập học và hồ sơ gốc cho học viên. 

Đi xin Visa 
 Lên đại sứ quán của Nhật nộp bản chứng nhận tư cách lưu trú 

( bản gốc) và giấy phép nhập học để xin visa. 

Đến Nhật  Đến Nhật trước ngày nhập học tháng 10. 

 

 

 

 

◆Các giấy tờ học viên cần chuẩn bị :  

① Đơn xin nhập học - sơ yếu lí lịch ( theo form của trường) . 

② Giấy chứng nhận học sinh hoặc giấy chứng nhận đang công tác tại công ty.  

③ Bằng tốt nghiệp ( Cấp học cuối cùng ) . 

④ Học bạ ( Cấp học cuối cùng ) . 

⑤ Chứng nhận bằng cấp, quá trình học ( chỉ dành cho học sinh Trung quốc ) 

⑥ Bằng chứng nhận năng lực tiếng Nhật và chứng nhận học tiếng nhật tại trung tâm.  

Các bước nhập học 

Học viên tháng 10 

Hồ sơ cần nộp 



⑦ Hộ khẩu gia đình, các giấy tờ chứng minh quan hệ với người bảo lãnh (bản photo và có 

công chứng của phường xã). 

⑧ Bản copy hộ chiếu ( đối với học sinh có passport) 

⑨ 6 ảnh thẻ ( 4cm×3cm ,ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng , phông nền trắng ) 

◆ Những hồ sơ người bảo trợ tài chính cần nộp :  

⑩ Giấy đăng kí làm người bảo lãnh ( theo form của trường )  

⑪ Giấy chứng nhận công việc hiện tại. 

⑫ Bản thu nhập cá nhân (chứng nhận thu nhập trong 3 năm, và bản giải thích quá trình 

hình thành tài sản). 

⑬ Chứng nhận nộp thuế (chứng nhận nộp thuế trong vòng 3 năm, trường hợp miễn thuế 

thì phải nộp bản giải thích đính kèm). 

⑭ Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng (bản gốc, từ 300 man yên trở lên hoặc bản 

copy sổ ngân hàng). 

※ Mục ①đến ④ , ⑥、 ⑦, ⑩ đến ⑭ cần đính kèm 1 bản dịch sang tiếng nhật 

( bản gốc được ghi bằng tiếng Việt ). Tuy nhiên, với ① chỉ cần đính kèm bản dịch 

tiếng nhật của mục 15 ; và với ⑩ chỉ cần đính kèm bản dịch mục 1, mục 3 ). 

※ Trừ mục 6 và mục 8 bản photo công chứng là bản mới trong 3 tháng gần nhất. 

 

 

 

Khóa 2 năm ( nhập học tháng 4 ) 

 Các khoản chi tiết     Năm đầu     Năm thứ 2  

 Phí xét hồ sơ   30,000 yên        0 

 Phí nhập học  50,000 yên        0  

 Học phí   600,000 yên   600,000 yên 

Chi phí thiết bị trường học   70,000 yên   70,000 yên  

Tổng cộng   750,000 yên   670,000 yên 

Khóa 1 năm 6 tháng ( nhập học tháng 10 )  

Các khoản chi tiết     Năm đầu     Năm thứ 2  

 Phí xét hồ sơ   30,000 yên        0 

 Phí nhập học  50,000 yên        0  

 Học phí   600,000 yên   300,000 yên 

Chi phí thiết bị trường học   70,000 yên   35,000 yên  

Tổng cộng   750,000 yên   335,000 yên 

☆ Cả hai khóa học trên đều cần nộp học phí (trừ lệ phí xét tuyển là còn 72 man yên) trước 

khi đến Nhật. Sau khi nộp học phí xong, trường sẽ gửi bản gốc tư cách cư trú và các giấy tờ 

liên quan đến cho học viên.  

☆ Ngoài các phí trên , sau khi nhập học, mỗi năm cần đóng thêm các khoản sau :  

 Phí khám sức khỏe : khoảng 10,000 yen 

 Phí bảo hiểm sức khỏe : khoảng 10,000 yen 

 Phí bảo hiểm tai nạn giao thông , bị thương : khoảng 5000 yen  

Chi phí cần thiết 

 

ch 



 

 

 

Tên ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation  

 Chi nhánh IMAZATO Branch 

 Mã chi nhánh  105  

 Mã SWIFT SMBC JP JT  

 Mã tài khoản  3498698 

 Tên  CHIKOU Co.Ltd. 

 Địa chỉ ngân hàng 2-17-19 Oimazatonishi, Higashinari-ku, 

Osaka , Japan  

Số điện thoại ngân 

hàng  

+81-6-6971-0631 

 

◆ Các lưu ý về việc trả lại học phí :  

Sau khi đóng học phí, chỉ các trường hợp dưới đây mới được trả lại học phí :  

① Không thể lấy được visa ở nước sở tại , sau khi trừ ra 100,000 yên chi phí thủ tục, số tiền 

còn lại sẽ được trả cho học viên.  

② Trước khi đến Nhật , vì lý do bất đắc dĩ dẫn đến hoãn việc nhập học, sau khi trừ ra 100,000 

yên chi phí thủ tục, số tiền còn lại sẽ được trả cho học viên.  

③ Sau khi đến Nhật, vì lý do bất khả kháng , buộc phải thôi học về nước, hoặc chuyển trường , 

trường sẽ dựa trên những tiền lệ và quy định để xem xét các khả năng hoàn trả tiền học cho 

học viên .  

 

 

 

Trường có chế độ học bổng cho các học viên có quá trình học tập nghiêm túc , phấn đấu 

trong quá trình học tập, nhằm động viên tinh thần học tập của các học viên.  

①  Học bổng chuyên cần BJL……………….. Trong vòng nửa năm đi học chuyên 

cần , không nghỉ học, đi muộn hay trễ  5,000 yen 

② Học bổng khuyến học BJL ……………… Kết quả kì thi cuối kì cao nhất lớp , và 

cao thứ 2 lớp. ( Thứ 1 : 3,000 yen   Thứ 2 : 2,000 yen) 

③ Học bổng BJL cho học viên đậu N1 ………  Học viên lấy được bằng N1 sẽ 

nhận được học bổng trị giá 10,000 yen  

 

 

Trường sẽ gửi giấy chứng nhận tư cách nhập học kèm bản đăng ký vào kí túc xá, học viên 

có nhu cầu , xin điền thông tin vào bản đăng ký và gửi lại cho trường.  

 

 

Thông tin chuyển khoản 

 

thô 

Học bổng 

 

 

Ký túc xá 

 

 



Ký túc xá tại Ueno  

Số lượng 

người 

Phí nhập kí 

túc 

Phí thiết bị Phí bảo 

hành※1 

Tiền nhà 

(6 tháng ) 

Chăn đệm Tổng cộng 

 

Phòng 1 

người 

30,000 yên 20,000 yên 20,000 yên 

※１ 

300,000 yên 

※２ 

10,000 yên 380,000 yên 

Phòng 2 

người 

30,000 yên 20,000 yên 20,000 yên 

※１ 

220,000 yên 

※２ 

10,000 yên 300,000 yên 

 

※1 Phí bảo hành sẽ được hoàn trả lại cho học viên lúc kết thúc hợp đồng kí túc xá.  

※2 Tiền điện nước sẽ được tính riêng.  

 

 


