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Về tư cách nộp đơn Về visa du học, tư cách nộp đơn, thời gian nhập học

Về visa du học

Điều kiện nộp đơn (những người thỏa mãn tất cả từ 1 đến 4 dưới đây)

・Về nguyên tắc, sinh viên học tại trường tiếng nhật từ 6 tháng trở lên bắt buộc phải có visa du học.
・Để có được visa du học, đầu tiên cần phải có được
　 “Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú” từ Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản.

・Trường chúng tôi sẽ thay mặt các bạn nộp đơn xin
　 " Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú " tới Cục quản lý xuất nhập cảnh.

・Bạn có thể làm thêm 1 tuần trong khoảng 28 tiếng bằng cách xin
 　“Giấy phép tham gia hoạt động ngoài khuôn khổ cho phép dưới tư cách cư trú hiện tại” . 
　Tuy nhiên, có những giới hạn về các loại công việc.

1. Những người có nguyện vọng học.
2. Những người từ 18 tuổi trở lên khi nhập học vào trường chúng tôi
3. Những người đã tốt nghiệp cấp 3 hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp và có kết quả học tập tốt trong khi học
　(trường hợp có nguyện vọng làm việc tại
　Nhật hoặc học tiếp lên cao học sau khi tốt nghiệp trường chúng tôi thì yêu cầu đã có bằng đại học)
4. Những người có khả năng chi trả chi phí trong thời gian du học, 
　hoặc có người bảo lãnh chi trả kinh phí.

＊Thời gian tốt nghiệp là tháng 3　＊Sau khi nhập học thì tiến hành chia lớp và làm bài kiểm tra　＊Ngoài ra có các lớp bồi dưỡng 
khác để thi lên đại học như toán, tiếng anh, các môn tổng hợp,..v..v..

Thời gian nhập học
Nhập học tháng 4
(khóa học 2 năm)

Thời gian nộp đơn 15/8 - Cuối tháng 10

Cuối tháng 11

Cuối tháng 2

Đầu tháng 2

Tháng 4

Nhập học tháng 7
（khóa học 1 năm 9 tháng）

1/12 - Tháng 2 năm trước

Tháng 3 năm trước

Cuối tháng 5

Đầu tháng 6

Tháng 7

Thời gian nộp đơn xin tư 
cách du học tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh Tokyo

Cấp giấy chứng nhận tư 
cách/thời gian nộp học phí

Xin visa tại đại sứ quán và 
lãnh sự quán

Ngày dự tính đến Nhật

1/3 - Tháng 5 năm trước

Tháng 6 năm trước

Cuối tháng 8

Đầu tháng 9

Tháng 10

Giữa 15/6 - Tháng 8 năm trước

Giữa tháng 9 năm trước

Giữa cuối tháng 11

Giữa đầu tháng 12

Tháng 1

Nhập học tháng 10
（khóa học 1 năm 6 tháng）

Nhập học tháng 1
（khóa học 1 năm 3 tháng）Thời gian nhập học

Thời gian nộp đơn

Thời gian nộp đơn xin tư 
cách du học tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh Tokyo

Cấp giấy chứng nhận tư 
cách/thời gian nộp học phí

Xin visa tại đại sứ quán và 
lãnh sự quán

Ngày dự tính đến Nhật
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Trình tự xin cấp

Học viên nộp đơn đăng ký và các tài liệu cần thiết khác đến Trung tâm tư vấn tuyển 
sinh của trường nhật ngữ Hiki Academy và thanh toán phí kiểm tra hồ sơ (20,000 yên). 
Khi bắt đầu thủ tục nhập học, trước tiên phải nộp đơn đăng ký và thanh toán phí kiểm 
tra hồ sơ.

Trường hợp đỗ vòng kiểm tra hồ sơ nhập học của trường chúng tôi, bạn sẽ được 
phỏng vấn. (phỏng vấn sẽ được tiến hành online hoặc trực tiếp) Sau khi đỗ phỏng vấn, 
chúng tôi sẽ đại diện xin cấp giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú tại Cục quản lý xuất 
nhập cảnh.

Sau khi cấp giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú thì nhà trường sẽ xuất hóa đơn như 
tiền học phí...
Xin hãy thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng theo đúng kỳ hạn.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú, người nộp đơn phải nộp đơn 
xin “visa du học” tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật bản tại nước ngoài.

Hãy đến Nhật Bản trước lễ nhập học. (Trường hợp muốn đưa đón tại sân bay, hãy đến 
vào ngày do nhà trường chỉ định)
Nếu đến vào những ngày khác ngoài ngày chỉ định thì sẽ phải đóng chi phí khác 
(12,000 yên)

Sau khi đặt vé máy bay thì hãy gửi cho trường bản sao (vé điện tử) của việc đặt vé máy 
bay 

Sau khi xác nhận đã nộp tiền, chúng tôi sẽ gửi bản gốc giấy chứng nhận đủ tư cách lưu 
trú, giấy chấp nhận nhập học, bản hướng dẫn thông tin nhật bản...
＊Chúng tôi sẽ sử dụng EMS để gửi, nhưng trường hợp bạn muốn gửi bằng DHL thì phí 
gửi (7,000 yên đến 10,000 yên)sẽ do khách hàng chịu.

Khoảng 2 tháng rưỡi sau, nhà trường sẽ nhận kết quả cấp hoặc không cấp giấy chứng 
nhận đủ tư cách lưu trú từ Cục quản lý xuất nhập cảnh. (Trường sẽ tiếp nhận kết quả)
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Các mục chú ý khi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết

Giấy tờ cần thiết

1. Ngoại trừ các bằng cấp, 
　các giấy tờ có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp và chỉ có bản gốc là hợp lệ.
 　Tuy nhiên, trường hợp chỉ có thể nộp giấy tờ đã quá 3 tháng sau khi cấp,
　 thì phải nộp cùng với văn bản giải thích lý do các trường hợp đó, 
　chỉ những tài liệu đã cấp trong vòng 6 tháng thì có thể nộp bản gốc.
＊Bằng cấp là….các giấy tờ chỉ được cấp 1 lần. (Ví dụ) bằng tốt nghiệp..v..v..
＊Giấy chứng nhận là giấy tờ được cấp nhiều lần. (Ví dụ) giấy chứng nhận tốt nghiệp, 
　giấy tờ công chứng, giấy chứng nhận số dư ngân hàng..v..v

2. Trường hợp giấy tờ được viết bằng ngôn ngữ không phải tiếng Nhật, 
　hãy đính kèm bản dịch tiếng Nhật và gửi cả bản dịch lẫn bản gốc

3. Giấy tờ đã nộp cho Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ không được trả lại trừ các loại bằng cấp.
　Trường hợp có nguyện vọng trả lại, hãy thông báo cho nhà trường lúc nộp đơn.

4. Chữ ký phải được ký bởi chính người đó. 
　Ngoài ra, trường hợp chỉnh sửa thì không sử dụng chất tẩy xóa mà hãy viết lại.

5. Trường hợp người nộp đơn đã từng nộp đơn xin Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú trong quá khứ, 
　thì cần các thông tin bổ sung bất kể loại visa và kết quả.Xin hãy liên hệ trước với chúng tôi. 

・Hãy điền “Không” vào chỗ không có thông tin, chứ đừng để trống
・Hãy viết tên chính xác theo tên được viết trên hộ chiếu.

Hãy nộp các giấy tờ dưới đây trước hạn đăng ký

Giấy tờ người 
nộp đơn cần 
chuẩn bị

Đơn xin học

・Hãy xác nhận lại nội dung đã viết và người nộp đơn ký tên trực tiếp vào.
・Trường hợp tốt nghiệp trường cuối cùng dưới 5 năm, 
　hoặc vẫn đang học thì cần thêm bản dịch tiếng nhật của mục “15. 
　Lý do học tiếng Nhật” .

・Trường hợp tốt nghiệp trường cuối cùng quá 5 năm thì hãy nhập 
　「別紙参照」 vào mục “15. Lý do học tiếng nhật” , 
　và viết vào mục “Lý do học tiếp” và “bản trình bày về kế hoạch sau khi tốt nghiệp
　cơ sở đào tạo tiếng nhật”

・Trường hợp có khoảng thời gian trống ở mục lý lịch học tập và lý lịch làm việc, 
　hãy viết vào cột “15. Lý do học tiếng Nhật” . 
＊Có trường hợp cần bản giải trình ở mục lý lịch học tập và lý lịch làm việc.

Sơ yếu lý lịch

Chi tiết

Về việc nộp đơn
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・Chỉ trường hợp tốt nghiệp trường cuối cùng quá 5 năm mới cần ghi vào.

・Hãy nộp bản sao của bảng điểm

Giấy tờ người 
nộp đơn cần 
chuẩn bị

Lý do đi học

Bảng điểm 
của trường 
tốt nghiệp 
cuối cùng

Giấy tờ chứng 
minh năng 
lực tiếng 
Nhật

・Hãy nộp bản gốc của bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt nghiệp)
　 của trường tốt nghiệp cuối cùng
　Bản gốc bằng cấp sẽ được trả lại sau khi cục quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra xong

・Trường hợp đang học cũng như đang trong thời gian nghỉ ở trường đại học, cao đẳng, 
　trung cấp, hoặc trường hợp bỏ học giữa chừng thì hãy nộp bằng tốt nghiệp cấp 3 
　ngoài những giấy tờ chứng minh của các trường nói trên.

・Trường hợp tốt nghiệp hoặc đang học trường cấp 3, 
　hoặc đối với những trường hợp không thể nộp bằng tốt nghiệp của các trường đại 
　học, cao đẳng, trường cao đẳng nghề thì phải nộp giấy tờ chứng minh năng lực
　tiếng Nhật

・Hãy nộp các chứng chỉ đỗ kì thi năng lực tiếng nhật từ N5 trở lên hoặc giấy chứng
　nhận học tiếng nhật trên 150 giờ.

・Trường hợp sắp tới mới dự thi, hoặc đang chờ kết quả thì hãy nộp phiếu dự thi

Bản trình bày 
về kế hoạch 
sau khi tốt 
nghiệp cơ sở 
đào tạo tiếng 
nhật

Chi tiết

・Xác nhận nội dung đã viết, người bảo lãnh chi phí hãy ký tên trực tiếp.

・Người bảo lãnh hãy ghi vào và ký tên trực tiếp.

Giấy tờ người 
bảo lãnh cần 
chuẩn bị

Giấy bảo lãnh

Giấy tờ chi trả 
kinh phí

Chi tiết

・Người bảo lãnh điền thông tin sao cho phù hợp với nội dung đã viết trong sổ hộ khẩu 
　và sơ yếu lý lịch

・Xác nhận nội dung đã viết, người bảo lãnh chi phí hãy ký tên trực tiếp.

・Hãy nộp bản sao sổ hộ khẩu của toàn bộ thành viên gia đình của người bảo lãnh 
・Trường hợp người bảo lãnh đang ở nhật, 
　hãy nộp phiếu đăng ký cư trú của toàn bộ thành viên trong gia đình.

Danh sách 
thành viên 
trong gia 
đình người 
bảo lãnh

Giấy tờ chứng 
minh mối 
quan hệ gia 
đình của 
người bảo 
lãnh
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・Hãy nộp giấy khai sinh, 
　chứng minh thư và các giấy tờ công chứng chứng minh mối quan hệ gia đình.
　 (hãy nộp các giấy tờ chứng minh rõ quan hệ giữa người bảo lãnh và người nộp đơn)

・Hãy nộp giấy tờ xác nhận số dư trên 2,500,000 yên với tên của người bảo lãnh được 
　cấp trong vòng 3 tháng. 

・Hãy nộp giấy chứng nhận đang làm việc và giấy chứng nhận công việc của người
　bảo lãnh.

・Trường hợp tự kinh doanh, hãy nộp bản sao giấy phép kinh doanh, 
　trường hợp là người điều hành trong công ty thì hãy nộp giấy đăng ký pháp nhân.

・Trường hợp đối với Việt Nam, hãy nộp giấy tờ có ghi rõ số đăng ký nộp thuế của công 
　ty đang làm việc.

・Bản chi tiết về dòng tiền ra vào trong 3 năm 
gần nhất, hoặc bản sao sổ tiết kiệm ngân 
hàng  trong 3 năm gần nhất. (hãy nộp bản 
sao thấy rõ thông tin, tránh in mờ)

・Trường hợp không thể nộp những giấy tờ 
trên, hãy nộp bản sao của sổ tiết kiệm ngân 
hàng  định kỳ.

・Nếu vẫn chưa có thì hãy nộp bản 
sao của chứng minh thư..v..v. Trường 
hợp có lịch sử ra vào Nhật Bản, hãy 
nộp bản sao của tất cả các trang có 
dấu xuất nhập cảnh. 

・Trường hợp có lịch sử không được 
cấp chứng nhận về tư cách lưu trú 
hoặc bị từ chối đơn xin tư cách lưu 
t r ú,  hãy g iải  t hích quá t r ình v à 
nguyên nhân, và chứng minh rằng 
nguyên nhân hiện đã được xóa bỏ.

・Tùy thuộc vào không cấp/ bị từ 
chối thì hãy nộp cùng với bản sao 
của giấy chứng nhận số dư tiền gửi 
và sổ tiết kiệm tại thời điểm đó.

・Trường hợp có lịch sử không được cấp chứng nhận, bị từ chối đơn xin tư cách lưu trú,
　hãy nộp giấy chứng nhận công việc trường hợp đi làm cho đến thời điểm nộp đơn xin
　(bao gồm cả lịch sử đi nghĩa vụ quân sự)

・Hãy nộp giấy tờ có ghi thông tin như nơi làm việc, 
　khoảng thời gian làm việc, loại công việc, vị trí làm việc..v..v..

・Hãy nộp ảnh được chụp trong vòng 
3 tháng qua. 

・Hãy viết họ tên vào mặt sau ảnh và 
cắt theo kích thước dọc  4 cm x 
ngang 3 cm 

・Trường hợp chỉ nộp bản sao của sổ tiết 
kiệm ngân hàng định kỳ,  trường hợp không 
thể chứng minh một cách khách quan quá 
trình hình thành tài sản trong 3 năm gần nhất 
chỉ bằng các giấy tờ đã nộp, và trường hợp 
được cho là cần giải trình bổ sung  thêm thì 
hãy lập “bản giải trình quá trình hình thành 
tài sản” và nộp

・Hãy nộp giấy chứng nhận nộp thuế hoặc 
giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan hành 
chính phát hành.

・Trường hợp tự kinh doanh, hãy nộp giấy tờ 
do các cơ quan hành chính như TaxRevenue, 
VDC, UBND..v..v.. cấp, trong đó có thể xác 
nhận tổng thu nhập và thu nhập sau khi trừ 
các loại chi phí, các khoản thuế của người bảo 
lãnh.

・Trường hợp người bảo lãnh làm nông nghiệp 
xin hãy nộp cùng các giấy tờ như dưới đây
1. Bản giải trình thu nhập (văn bản giải thích 6 
mục như dưới đây
①Quy mô nông nghiệp、②số lượng nhân 
công、③thiết bị sản xuất、④Quy trình bán 
hàng với người làm hợp đồng bán hàng
⑤Thu chi trong 1 năm gần nhất (các giá trị 
dưới đây được liệt kê thành các mục riêng lẻ)

【Thu nhập：Sản phẩm, lượng sản xuất, đơn 
giá bán
Chi phí: thuế đất, chi phí bảo trì thiết bị, các 
chi phí cần thiết như chi phí phân bón, chi phí 
nhân công,v..v..】
⑥Tình trạng doanh thu hàng tháng trong 1 
năm gần nhất (giấy tờ ghi các mục dưới đây 
theo từng tháng)
[doanh thu, sản phẩm chính, lượng sản xuất, 
số lượng bán hàng, đơn giá bán..v..v]
2. Bản sao của sổ đăng ký, chứng nhận quyền 
sử dụng đất, v..v..cho thấy chi tiết về quyền sở 
hữu nhà và đất
3. Giấy chứng nhận nộp thuế nhà và đất ở 
hoặc giấy chứng nhận miễn thuế thu nhập, 
thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế giá trị gia 
tăng, v.v.

Chi tiết

Giấy tờ chứng minh 
mối quan hệ giữa 
người bảo lãnh và 
người nộp đơn

Giấy tờ chứng minh 
nghề nghiệp của người 
bảo lãnh

Giấy tờ chứng 
minh quá trình 
hình thành tài 
sản trong 3 
năm gần nhất

Giấy tờ chứng 
minh thu nhập 
của người bảo 
lãnh trong 3 
năm gần nhất

Giấy xác nhận số dư 
ngân hàng

Giấy tờ người bảo lãnh 
cần chuẩn bị

Chi tiếtNhững giấy tờ 
cần thiết khác

Bản sao hộ 
chiếu của người 
nộp đơn Giấy hướng dẫn 

xóa bỏ các lý do 
không cấp hoặc 
từ chối tư cách 
lưu trú

Ảnh x 6 tấm

Chi tiếtNhững giấy tờ 
cần thiết khác

Giấy tờ chứng 
minh nghề 
nghiệp của 
người nộp đơn
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Thông tin trường học Hạn nộp hồ sơ visa, ngày bắt đầu khóa học, bảng chi phí
(học phí, học bổng, tiền ký túc xá, phí đưa đón sân bay)

Thời hạn nộp hồ sơ visa

Thời gian lớp học

Tùy thuộc vào kết quả của bài kiểm tra xếp lớp sẽ 
quyết định lớp sáng hay lớp chiều.

Về chi phí

Học phí

Học bổng

Chi phí xin visa du học (Đơn vị: Yên)
・Đây là chi phí trong trường hợp đăng ký khóa học dài hạn với visa du học (20 bài mỗi tuần, 1 lớp 20 người)
・Hãy thanh toán phí kiểm tra 20,000 yên vào lúc nộp đơn xin sau khi đỗ phỏng vấn và kiểm tra hồ sơ.
・Sau khi cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, bạn sẽ đóng học phí 1 năm và tiền kí túc 3 tháng.

＊ Chi phí tài liệu giảng dạy bao gồm chi phí sách vở, chi phí bảo trì cơ sở, chi phí hoạt động ngoại khóa, chi phí y tế bảo hiểm,v.v

＊ Học bổng là tiền được miễn từ học phí

Lớp sáng 9:00 - 12:20 Lớp chiều 13:20 - 16:40

Trước khi nhập học

Người có bằng N1　50,000 yên

Người có bằng N2　30,000 yên

Sau khi nhập học

Người có bằng N1　20,000 yên

Người có bằng N2　10,000 yên

Tiền hỗ trợ đi học đầy đủ　10,000 yên

Thời gian 
nhập học

Chuẩn bị
hồ sơ

Phỏng vấn

Nhập học tháng 4
(khóa học 2 năm)

Giữa tháng 8 năm trước

Giữa tháng 8 đến cuối 
tháng 10 năm trước

Đầu tháng 12

Từ đầu tháng 12 đến giữa 
tháng 2

Đầu tháng 3

Từ đầu tháng 3 đến giữa 
tháng 5

Đầu tháng 6

Từ đầu tháng 6 đến giữa 
tháng 8

Nhập học tháng 7
（khóa học 1 năm 9 tháng）

Nhập học tháng 10
（khóa học 1 năm 6 tháng）

Nhập học tháng 1
（khóa học 1 năm 3 tháng）

Khóa học
2 năm

Tên khóa học Phí tuyển chọn Phí nhập học Phí môn học Chi phí tài liệu 
giảng dạy

Tổng (Chưa bao 
gồm thuế)

Năm 1

Năm 2

Năm 1

Năm 2

Năm 1

Năm 2

￥20,000 ￥50,000

￥20,000 ￥50,000

￥80,000￥540,000 ￥690,000

￥80,000￥540,000 ￥620,000

￥759,000

￥80,000￥540,000 ￥690,000 ￥759,000

￥60,000￥405,000 ￥465,000 ￥511,500

￥20,000 ￥50,000 ￥80,000

￥40,000

￥540,000

￥270,000

￥690,000

￥310,000

￥759,000

￥341,000

￥682,000

Khóa học
 1 năm
9 tháng 

Khóa học
 1 năm
6 tháng 

Khóa học
 1 năm
3 tháng 

Tổng
(Đã bao gồm thuế và các 
khoản đã được giảm trừ)

Năm 1

Năm 2

￥20,000 ￥50,000 ￥80,000

￥20,000

￥540,000

￥135,000

￥690,000

￥155,000

￥759,000

￥170,500
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Tiền ký túc xá

Thông tin cơ bản của ký túc

・Hợp đồng lúc đầu sẽ điều chỉnh với ngày nhập học, sẽ là ngày 1 tháng 4 và 1 tháng 7 và 1 tháng 10 và 1 tháng 1.
・Về cơ bản, khi vào phòng ký túc lúc đầu cần phải nộp trước 3 tháng tiền nhà.
　Sau khi ở ký túc 3 tháng tùy từng tình trạng cụ thể, bạn sẽ trả tiền nhà 1 tháng hoặc đóng gộp 3 tháng.

・Trường hợp muốn rời khỏi ký túc xá thì cần phải thông báo trước 1 tháng. 
　Hình thức thông báo khi rời phòng là không có hạn chế. 
　Trường hợp không thông báo thì tháng sau khi rời phòng phải nộp 1 tháng tiền nhà.

Phí đưa đón sân bay

Trường hợp đón theo chỉ định của nhà trường thì sẽ miễn phí.
Trường hợp không theo ngày chỉ định thì sẽ tính thêm phí đưa đón 12,000 yên

＊ Tình trạng phòng trống thay đổi bất cứ lúc nào　　　　　　　                          　　
＊ Giá thuê đăng ở trên tất cả đã bao gồm thuế

Về nguyện vọng các loại phòng, sau khi phát hành hóa đơn thì mọi người tiến hành nộp tiền cho nên sẽ có trường 
hợp không thể chọn được loại phòng tùy thuộc vào thời điểm chuyển tiền nên các bạn hãy chú ý Ngoài ra, tiền ký 
túc xá có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào tình trạng phòng trống. Xin hãy lưu ý.

Phí sử dụng thiết bị 
(bao gồm chăn nệm)Tiền lúc nhập phòng Tổng tiền trả trước Tiền điện, nước, gaTiền nhà

60,000 yên/tháng 60,000 yên

40,000 yên40,000 yên/tháng

25,000 yên/tháng
25,000 yên
（1 người）

40,000 yên

40,000 yên

40,000 yên
（1 người）

280,000 yên

200,000 yên Tự đóng

145,000 yên
（1 người）

Loại phòng

Thiết bị: điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, Wi-Fi miễn phí

Tổng tiền trả trước bao gồm 3 tháng tiền nhà

Loại S
（phòng 1 người）

Loại A
（phòng 1 người）

Loại B
（phòng 2 người）
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Hướng dẫn về thanh toán

Về viềc gửi tiền nói chung

Cách thức thanh toán

Thanh toán sẽ bằng chuyển khoản ngân hàng.
＊Phí kiếm tra vui lòng thanh toán tại thời điểm nộp đơn

Về lệ phí ngân hàng

Trường hợp gửi tiền qua ngân hàng, lệ phí gửi tiền sẽ tính riêng.
Xin lưu ý rằng toàn bộ lệ phí liên quan đến ngân hàng đều sẽ do phía khách hàng chịu

Về thời hạn nộp tiền

Vui lòng thực hiện tất cả các khoản thanh toán theo thời hạn ghi trên hóa đơn do nhà trường gửi.
Trường hợp đến thời hạn thanh toán mà nhà trường không thể xác nhận việc nộp tiền nếu không có bất cứ liên 
lạc nào từ phía khách hàng thì nhà trường sẽ xem là từ chối nhập học và tiến hành hủy đăng ký.
Trường hợp đến hạn thanh toán mà không thể gửi tiền thì vui lòng liên hệ trước với trường.

Khi gửi tiền xin hãy xác nhận các mục chú ý như dưới đây.

1 Xin hãy chuẩn bị phiếu yêu cầu thanh toán được gửi từ nhà trường lúc gửi tiền

2 Vui lòng kiểm tra thông tin ngân hàng (tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, tên tài khoản) 
 được ghi trên phiếu yêu cầu thanh toán trước khi thực hiện gửi tiền.
 Xin lưu ý rằng nếu thông tin trường học không chính xác, nhà trường sẽ không thể xác nhận thanh toán.

３ Vui lòng điền ID sinh viên và tên sinh viên được ghi trên phiếu yêu cầu thanh toán tại mục khách hàng 
 hoặc mục Liên hệ.

4 Các thông tin trên rất quan trọng để xác định người gửi tiền. 
 Xin lưu ý rằng nếu bạn gửi tiền không phải tên sinh viên
  (ví dụ như người bảo lãnh, tên gia đình), thì sẽ không thể xác định được người gửi tiền và là nguyên nhân
 làm trì hoãn thủ tục nhập học.

５ Xin hãy thông báo bằng email đến người phụ trách của nhà trường về nội dung nộp tiền được phát hành
 sau khi gửi tiền đã hoàn tất.
 Nội dung ghi chép này sẽ là chứng nhận của việc “gửi tiền” nên hãy giữ thật cẩn thận tránh làm mất.

６ Vui lòng liên hệ đến cơ quan tài chính để làm thủ tục gửi tiền.
 Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc rắc rối nào xảy ra trong quá
 trình gửi tiền.
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Quy định hoàn tiền

Sau khi cấp kết quả “giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú”

Học phí (năm đầu tiên)

・Trường hợp muốn hủy bỏ, hãy nộp giấy tờ có ghi rõ lý do. Sau khi tiếp nhận giấy tờ, nhà trường sẽ tiến hành thẩm tra.
・Trường hợp việc hủy được xác nhận thì nhà trường sẽ hoàn trả phần tiền sau khi trừ phí hủy như dưới đây:
・Tuy nhiên, trường hợp số tiền đã nộp ít hơn phí hủy, vui lòng thanh toán phần tiền bị thiếu.
・Trường hợp rút ngắn thời gian do việc nhập cảnh chậm trễ thì phần tiền chênh lệch sẽ không được hoàn trả.

・Trường hợp có nguyện vọng muốn hủy, hãy nộp giấy tờ có ghi rõ lý do. 
　Sau khi nhận được hồ sơ, nhà trường sẽ tiến hành thẩm tra.

・Trường hợp hủy được xác nhận, nhà trường sẽ trả lại tiền đã trừ lệ phí hủy như dưới đây.

Điểm chú ý

・Bất kể “giấy chứng nhận tư cách lưu trú” 
　có được cấp hay không thì cho dù bất kỳ lý do nào phí kiểm tra sẽ không được hoàn trả.

・Ngay cả trường hợp bị hủy sau khi xin “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” thì bạn vẫn sẽ phải trả phí kiểm tra.
・Trường hợp thời gian nhập học bị thay đổi do các trường hợp bất khả kháng thì có thể chuyển khoản thanh toán
　của trường ngoài phí kiểm tra sang khoảng thời gian khác trong vòng 1 năm.

Điểm chú ý

Sau khi nộp đơn xin, dù trường hợp vẫn chưa thanh toán đầy đủ tiền ký túc xá trước hạn thanh toán, nếu hủy 
trong khoảng thời gian như dưới đây, bạn sẽ phải trả phí hủy

Nhận visa du học/sau khi đến 
Nhật trước ngày nhập học

Sau khi lấy visa du học
Trước ngày nhập học Không cấp visa du học Sau khi lớp 

học bắt đầu
Trước khi lấy
 visa du học

Không trả lại Không trả lại

100% trả lại

6,000yên 6,000yên 6,000yên 6,000yên

100% trả lại 100% trả lại70% trả lại

Không trả lại Không trả lại Không trả lại

Không trả lại Không trả lại Không trả lại Không trả lại Không trả lại

Theo nội quy nhà 
trường

Trả lại “giấy nhập 
học”
Trả lại “giấy chứng 
nhận đủ tư cách 
lưu trú”

Trả lại “visa du 
học”
Xác nhận visa 
chưa sử dụng

Xác nhận về nước
Xác nhận thẻ cư 
trú hết hiệu lực

Xác nhận không 
được cấp visa

Ngày hủy

Phí kiểm tra

Tiền nhập học

Phí học tập
(Học phí, phí tài liệu 

giảng dạy, v.v.)

Lệ phí hủy

Mục xác nhận

Tiền kí túc xá
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Hơn 2 tuần trước ~ 
Dưới 4 tuần kể từ 
ngày nhập nhà 
theo kế hoạch

Hoàn tiền

Hoàn tiền

Không hoàn tiền Không hoàn tiền Không hoàn tiền Không hoàn tiền

Hoàn tiền Hoàn tiền Hoàn tiền

Hoàn tiền

Trên 1 tuần ~ dưới 
2 tuần từ ngày 
nhập nhà theo kế 
hoạch

Hoàn lại số tiền 
còn lại sau khi trừ 
50% tiền thuê nhà 
tháng

Hoàn tiền còn lại 
sau khi trừ tiền 
thuê nhà 1 tháng

Sau khi thay đổi, trường hợp phát sinh 
thêm chi phí lưu trú do gia hạn thời 
gian, v.v., vui lòng thanh toán riêng.

Không hoàn tiền 
dù có phát sinh 
tiền chênh lệch

Hoàn lại tiền 
chênh lệch

Dưới 1 tuần kể từ 
ngày nhập nhà dự 
kiến

Trên 1 tuần kể từ 
ngày nhập nhà 
theo dự kiến

Dưới 1 tuần kể từ 
ngày nhập nhà dự 
kiến －

－

－ －

－

－ － －

－

Ngày hủy

Chi phí 
nhập nhà

Tiền thuê 
nhà

Chi phí 
thiết bị

Ghi chú

Trường hợp hủy Trường hợp thay đổi thời gian nhập 
nhà sau khi xác nhận đăng ký

Trường hợp 
không cấp visa

・Bất kỳ hoàn tiền nào cũng cần đơn xin bằng văn bản
・Lệ phí chuyển tiền ngân hàng khi hoàn tiền do phía khách hàng chịu.
・Trường hợp phát sinh xử lý hoàn tiền do việc trả quá nhiều vì thủ tục không đúng của khách hàng,phí thủ tục 
　văn phòng (3,000 yên) sẽ được khấu trừ và hoàn lại.

・Lệ phí gửi tiền sẽ không được hoàn lại.
　Trường hợp chuyển tiền ra nước ngoài, lệ phí chuyển tiền ra nước ngoài được tính là 5,000 yên 
　(hoặc 7.000 yên tùy theo quốc gia)

・Việc hoàn tiền về nguyên tắc sẽ được thực hiện trong vòng 40 ngày sau khi xác nhận hủy và
　hoàn thành thủ tục.

・Ngày bắt đầu khóa học là ngày nhà trường quyết định cho mỗi năm. 
　Những người nhập học giữa chừng thì ngày bắt đầu sẽ là ngày đầu tiên tham gia khóa học

Tổng kết chung
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1. Về trường học / giờ học

Những câu hỏi thường gặp（Ｑ＆Ａ)

Hạn chót nộp đơn cho mỗi học kỳ là khi nào?
<Nhập học với visa du học>

・Thời gian nhập học visa du học là 1 năm 4 lần (tháng 4 và tháng 7 và tháng 10 và tháng 1)
・Vì thời gian nộp đơn được quyết định cho từng kỳ học nên nếu bạn muốn xin visa du học vui lòng liên hệ với 
　nhà trường càng sớm càng tốt.

・Thời gian nhập học và thời gian tuyển sinh như sau:

Số lượng người trong 1 lớp là bao nhiêu?

Số lượng học sinh tối đa trong 1 lớp là 20 người.

Tôi chưa bao giờ học tiếng Nhật trước đây, tôi vẫn có thể nhập học được chứ?

Ngay cả những người mới bắt đầu học tiếng Nhật cũng có thể nhập học. Tuy nhiên, trước khi bạn đến Nhật Bản 
thì ít nhất bạn nên học trước Hiragana và Katakana thì bạn sẽ có nhiều thời gian để tham gia các lớp học hơn.

Giáo viên dạy học bằng tiếng Anh, tiếng Trung hay tiếng Việt?

・Giờ học của trường chúng tôi vì sẽ tiến hành giảng dạy trực tiếp nên các giáo viên sẽ chỉ dạy bằng tiếng Nhật. 
　Vì trong lớp học sẽ sử dụng nhiều tranh và ảnh minh họa nên ngay cả với những người bắt đầu học tiếng 
　Nhật cũng có thể hiểu được nội dung lớp học.

・Khi bạn đã quen với việc học theo cách này, vì đã hình thành thói quen suy nghĩ bằng tiếng Nhật nên bạn sẽ 
　nhanh chóng có thể nói được tiếng Nhật. Vì đã cố gắng đến Nhật Bản nên nhất định hãy thử thách nhé.

Thời gian học là từ mấy giờ đến mấy giờ?

Tùy thuộc vào kết quả của bài kiểm tra xếp lớp sẽ 
quyết định lớp sáng hay lớp chiều.

Có thể nhập học giữa chừng trong các học kỳ không?

Vì bạn có thể nhập học từ ngày đầu tiên của mỗi học kỳ (1 năm 2 lần), nên chúng tôi khuyên bạn nhập học phù 
hợp với thời điểm đó.

Lớp sáng 9:00 - 12:20 Lớp chiều 13:20 - 16:40

Thời gian nhập học
Nhập học tháng 4
(khóa học 2 năm)

Thời gian nộp đơn 15/8 - Cuối tháng 10

Cuối tháng 11

Cuối tháng 2

Đầu tháng 2

Tháng 4

Nhập học tháng 7
（khóa học 1 năm 9 tháng）

1/12 - Tháng 2 năm trước

Tháng 3 năm trước

Cuối tháng 5

Đầu tháng 6

Tháng 7

Thời gian nộp đơn xin tư 
cách du học tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh Tokyo

Cấp giấy chứng nhận tư 
cách/thời gian nộp học phí

Xin visa tại đại sứ quán và 
lãnh sự quán

Ngày dự tính đến Nhật

1/3 - Tháng 5 năm trước

Tháng 6 năm trước

Cuối tháng 8

Đầu tháng 9

Tháng 10

Giữa 15/6 - Tháng 8 năm trước

Giữa tháng 9 năm trước

Giữa cuối tháng 11

Giữa đầu tháng 12

Tháng 1

Nhập học tháng 10
（khóa học 1 năm 6 tháng）

Nhập học tháng 1
（khóa học 1 năm 3 tháng）
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Tôi hiện tại đang là học sinh cấp ba. Tôi sẽ học cùng sinh viên trên 18 tuổi chứ?

・Các lớp học sẽ được phân chia phù hợp với trình độ tiếng Nhật của học sinh.
・Bạn sẽ học trong lớp ở cấp độ phù hợp với bạn bất kể tuổi tác,
　thời gian học mong muốn, loại visa bạn đang có.

Có bài tập và bài kiểm tra trong khi học không?

・Có chứ. Để đảm bảo học sinh có thể nhớ nội dung đã học trên lớp thì bài tập sẽ được giao hàng ngày.
・Ngoài ra, sẽ có bài kiểm tra cho mỗi bài học trong sách giáo khoa, 
　và vào cuối học kỳ sẽ có kiểm tra tổng hợp bao gồm hội thoại, nghe, đọc, 
　viết để xác nhận mực độ tiến bộ của học sinh.

Trong trường có Wi-Fi không?

・Có, Wi-Fi có thể sử dụng ở bất cứ đâu trong trường.
・Trong trường học cũng có máy vi tính nên sinh viên cũng có thể sử dụng phòng máy tính vào thời gian nghỉ
　và sau giờ học.

Sau khi hoàn thành khóa học trong trường tiếng
Nhật thì có thể nhận chứng chỉ và bằng cấp tốt nghiệp không?

・Có, sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được cấp “chứng chỉ hoàn thành” có viết thời gian khóa học. 
　Ngoài ra, với visa du học trường hợp kết thúc khóa học từ 1 năm trở lên thì sinh viên sẽ được cấp bằng tốt
　nghiệp vào ngày cuối khóa học.

・Trường hợp cần nộp đơn xin nhập học hoặc đơn xin học bổng cho cơ quan hành chính, 
　trường sẽ cấp “giấy chứng nhận lên lớp, bảng điểm” , 
　nhưng giấy này khác với bằng cấp của trường đại học và trường dạy nghề.
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2. Về hỗ trợ học lên

Tại trường của chúng tôi, đội ngũ giáo viên với trình độ cao sẽ nhiệt tình cung cấp hướng dẫn về định hướng 
tương lai dựa trên kinh nghiệm phong phú và những thông tin về kỳ thi tuyển sinh mới nhất.

Bạn sẽ được chỉ dạy cụ thể như thế nào ở trường?

1 Hướng dẫn học lên cho học sinh (giải thích về kế hoạch cho việc chuẩn bị kỳ thi cho đến lúc đỗ)

2 Giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ tiến hành hướng dẫn học sinh đăng ký học lên cho từng cá nhân.
 Ngoài ra, trường sẽ tiến hành trao đổi cá nhân thêm nếu cần thiết cho đến khi việc học lên được
 quyết định.

3 Khi hướng dẫn học lên theo từng cá nhân, chúng tôi sẽ lập phiếu khảo sát về việc học lên
 (phiếu thông tin cá nhân), dựa trên kết quả kiểm tra trong trường, kết quả JLPT, EJU,v..v. và dựa vào 
 thế mạnh riêng của cá nhân, nhà trường sẽ hỗ trợ cho đến khi bạn đỗ vào trường mong muốn.

4 Nhà trường sẽ tổng hợp các thông tin như tiêu chuẩn dự thi của mỗi trường, 
 cách thức đăng ký, lịch thi, nội dung bài thi, học phí…và sẽ thông báo để học viên có thể xác nhận bất
 cứ lúc nào.

5 Thông tin về các cơ sở của trường đại học, 
 trường senmon dạy nghề được đăng tải để các bạn có thể xác nhận bất cứ lúc nào.

6 Nhà trường sẽ hướng dẫn cách làm thế nào để lấy thông tin về từng trường,
 và cách đọc về các mục tuyển sinh của từng trường.

7 Nhà trường sẽ hướng dẫn sinh viên đi đến các hội chợ tuyển sinh dành cho du học sinh

8 Nhà trường sẽ tổ chức cho học viên đi tham quan ở các trường đại học.

9 Nhà trường sẽ tiến hành các buổi giải thích về việc học lên tại trường tiếng.

10 Nhà trường sẽ hỗ trợ việc chọn trường và tìm phòng nghiên cứu trong trường đại học.

11 Nhà trường sẽ hướng dẫn về cách viết các giấy tờ như đơn xin nhập học,
 bản kế hoạch nghiên cứu, lý do nộp đơn và luyện tập phỏng vấn sẽ được tiến hành nhiều lần nếu
 cần thiết.

12 Sau khi đỗ kì thi, nhà trường sẽ hỗ trợ đầy đủ các việc như gia hạn visa cho đến các thủ tục nhập học
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Sinh viên mới nhập học, hướng dẫn học lên,
thảo luận cá nhân về việc học lên (trừ các học viên mới) 
chuẩn bị đăng ký cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật lần thứ nhất (JLPT)

Tháng 4

Kỳ thi du học sinh Nhật Bản lần thứ 1 (EJU)  tiến hành các buổi tham quan đại học  
lớp học trải nghiệm trường chuyên môn senmon tham gia hội chợ về việc học lên 
của du học sinh.

Tháng 6

Sinh viên mới nhập học, 
Chuẩn bị đăng ký cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật lần 1 (JLPT) và kỳ thi du học Nhật 
Bản (EJU）

Tháng 7

Chuẩn bị đăng ký cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật lần 2 (JLPT) giờ học trải nghiệm 
trường senmonTháng 8

Sinh viên mới nhập học, Trao đổi cá nhân về việc học lên, Thời gian bắt đầu dự thi 
tại trường đại học công lậpTháng 1

Chuẩn bị đăng ký cho kỳ thi du học Nhật Bản lần 1 （EJU） vào năm sau  chuẩn bị 
sau khi đỗ/thủ tục nhập học ở các trường học lênTháng 2

Lễ tốt nghiệp, Buổi giới thiệu về việc học lên (đối tượng là các sinh viên đang học ở 
trường)Tháng 3

Kỳ thi du học Nhật bản lần 2 (EJU) giờ học trải nghiệm trường senmonTháng 11

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật lần 2 （JLPT）Tháng 12

Kế hoạch về các sự kiện liên quan đến việc học lên sẽ như thế nào?

Tiêu chuẩn dự thi của mỗi trường, lịch thi, cách thức đăng ký, nội dung thi, 
hướng dẫn về học phí, nói chuyện cá nhân về việc học lên, tiến hành thi thử kỳ thi 
du học Nhật Bản (EJU)(trong trường tiếng), 
hướng dẫn về các chương trình hội thảo, buổi giới thiệu  về việc học lên trong 
trường đại học, cao học; giờ học trải nghiệm trường chuyên môn dạy nghề

Tháng 5

Buổi giới thiệu về việc học lên trong trường tiếng bằng cách mời các nhân viên 
trong trường đại học  thời điểm bắt đầu dự thi của trường đại học tư thục và trường 
senmon
Hướng dẫn chuẩn bị viết đơn xin học và lý do ứng tuyển   hướng dẫn phỏng vấn, giờ 
học trải nghiệm trường senmon

Tháng 9

Sinh viên mới nhập học, Hướng dẫn học lên cho sinh viên mới, trao đổi cá nhân về 
việc học lên (ngoại trừ sinh viên mới) tiến hành kiểm tra thử (trong trường tiếng) về 
kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
Tham gia buổi giới thiệu về việc học lên trong trường senmon  hội chợ về việc học 
lên của du học sinh

Tháng 10

＊ Tùy theo kế hoạch của trường học cũng có trường hợp không được tiến hành do việc thay đổi hoặc điều chỉnh
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3. Về chỗ ở

Có thể đăng ký chỗ ở trong bao nhiêu tháng?

・Về cơ bản, nhà trường sẽ cung cấp ký túc xá cho học sinh đến khi tốt nghiệp nhưng sinh viên có thể tự do 
　quyết định vào ở hoặc không. Trường hợp bạn chuyển vào ký túc xá, bạn chỉ cần trả tiền thuê nhà
　3 tháng khi bạn mới chuyển đến, nhưng từ tháng thứ 4 trở đi tiền thuê nhà sẽ được tính từng tháng một.

・Hãy liên hệ với nhân viên nhà trường về việc chuyển vào phòng và chuyển đi bất cứ lúc nào.

Tôi có thể sử dụng internet ở nơi tôi ở không?

・Ký túc xá của trường có nối đường dây internet trong phòng riêng và học sinh có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí.
・Trường hợp homestay thì cũng có gia đình không kết nối internet. 
　Ngoài ra, ngay cả trong nhiều hộ gia đình có thể sử dụng internet thì cũng nhiều gia đình chỉ có thể sử dụng 
　trong phòng khách nhưng không thể sử dụng trong phòng riêng.

Những loại thiết bị và đồ nội thất có được chuẩn bị sẵn trong chỗ ở không?

・Tất cả các phòng ký túc đều trang bị sẵn giường (có nệm), 
　điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, phòng tắm vòi hoa sen,
　nhà vệ sinh, nhà bếp, Wi-Fi miễn phí

Có thể cho bạn bè và gia đình trọ lại trong ký túc xá / chỗ homestay không?

・Mỗi nơi ở ký túc xá/ homestay có quy tắc riêng và không thể cho người khác ngủ trọ lại.
・Khi gia đình và bạn bè đến Nhật Bản chơi thì cần sắp xếp chỗ ở khác như khách sạn…

Tỷ lệ lên lớp có quan trọng không?

・Vâng, rất quan trọng. Điều này vô cùng quan trọng khi gia hạn hoặc thay đổi visa, 
　khi nhập học vào thạc sỹ, đại học, trường senmon…Trường hợp tỷ lệ lên lớp dưới 80% thì việc gia hạn hoặc 
　thay đổi visa không được công nhận. Ngược lại trường hợp học sinh có tỷ lê lên lớp tốt thi sẽ đỗ kỳ thì đầu
　vào tiến cử của trường đại học và có thể được nhận học bổng và miễn học phí trong trường đại học.
　Tại trường chúng tôi sẽ hướng dẫn để đạt tỷ lệ lên lớp trên 85%.
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4. Về sinh hoạt / thành phố ở Nhật Bản

Higashi-matsuyama

Tiền ăn

Chi phí liên lạc

Tiền đi lại

Chi phí sinh hoạt trong 1 tháng khi ở Nhật là khoảng bao nhiêu?

・Nếu bao gồm cả tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước ga thì hãy cân nhắc mức chi phí
　1 tháng khoảng 55,000 yên đến 130,000 yên tại tỉnh Saitama. (Không bao gồm một số khu vực)

Làm thế nào để tôi có điện thoại di động ở Nhật Bản?

・Với những người có visa học sinh, nếu có thẻ cư trú và tài khoản ngân hàng của Nhật thì có thể làm hợp đồng 
　điện thoại di động.

Tôi nên mang tiền đến Nhật Bản như thế nào?

・Nhiều tổ chức tài chính không thể mở tài khoản ngân hàng trong nước Nhật nếu như bạn chưa ở quá 6 tháng 
　kể từ khi đến Nhật.

・Cách đơn giản nhất là tạo trước tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở Nhật Bản như ngân hàng Citibank thì có 
　thể rút tiền từ các chi nhánh và ATM ở Nhật.

・Hầu hết sinh viên ở Trung Quốc làm thẻ UnionPay tại quê nhà và có thể rút tiền mặt ở các máy ATM của Nhật.
・Để chắc chắn, nhà trường khuyên các bạn nên mang theo thẻ tín dụng.
　Bạn có thể rút tiền mặt tại các máy ATM ở Nhật Bản có gắn mác "American Express", "Mastercard" 
　hoặc "Visa"

Hệ thống giao thông ở Nhật Bản như thế nào?

・Nếu bạn đăng ký nhập học vào trường của chúng tôi, phương tiện giao thông chính trong thành phố là tàu 
　điện và xe đạp.

・Thẻ IC với hình thức nạp tiền có thể được sử dụng trên nhiều phương tiện giao thông công cộng ở khắp Nhật 
　Bản, vì vậy nhà trường khuyên bạn nên làm 1 thẻ khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

・Để làm thẻ sẽ mất 500 yên tiền cọc nhưng khi trả lại thẻ thì tiền cọc này sẽ được trả lại.

Hệ thống bảo hiểm của Nhật Bản như thế nào?

・Theo luật, những người ở Nhật trên 3 tháng với visa du học sẽ có nghĩa vụ tham gia “Bảo hiểm Y tế Quốc gia”
・Nếu tham gia bảo hiểm, trường hợp đến bệnh viện do bệnh tật hoặc chấn thương thì chi phí y tế mà bản thân 
　phải chịu sẽ được giảm xuống còn 30%.

・Ngay sau khi đến Nhật Bản, bạn sẽ cần đăng ký tạm trú tại ủy ban xã,
　phường,huyện,thành phố nơi mình sống. Phí bảo hiểm khác nhau tùy thuộc vào địa phương và thu nhập.

・Tuy nhiên, trường hợp đến Nhật Bản với thị thực ngắn hạn, bạn không thể tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia. 
　Nhất định hãy mua bảo hiểm du lịch nước ngoài trước khi đến Nhật Bản để đối phó với bênh tật và các
　sự việc xảy ra ngoài dự kiến.

20,000 yên - 35,000 yên

4,000 yên - 10,000 yên

2,000 yên - 10,000 yên
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5. Về việc đăng ký

Tôi có thể làm thêm không?

・Nếu bao gồm cả tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước ga thì hãy cân nhắc mức chi phí
　Sinh viên có visa du học có thể làm thêm trong vòng 28 giờ một tuần sau khi nhận được “Giấy phép tham gia 
　hoạt động ngoài khuôn khổ cho phép dưới tư cách cư trú hiện tại” ở sân bay tại thời điểm nhập cảnh.

・Tuy nhiên, có những hạn chế về các loại hình công việc, vì vậy vui lòng liên hệ với trường để biết thêm
　thông tin.

・Nếu bạn không đăng ký  “Giấy phép tham gia hoạt động ngoài khuôn khổ cho phép dưới tư cách cư trú hiện 
　tại” thì bạn không thể làm thêm.

 Mất bao lâu để xin visa du học?

・Thủ tục xin visa du học mất khoảng 6 tháng. Hãy nhanh chóng liên hệ với trường chúng tôi

Trường có chế độ học bổng và chế độ miễn giảm học phí không?

・Có. Xem trang 7 để biết chi tiết.

Tôi sẽ thanh toán học phí như thế nào?

・Nhà trường sẽ xuất hóa đơn khi Giấy chứng nhận tư cách lưu trú được cấp, vì vậy vui lòng thanh toán bằng   
　chuyển khoản ngân hàng.

・Trường hợp gửi tiền từ nước ngoài thì lệ phí chuyển tiền từ 4,500 đến 6,500 yên sẽ được tính thêm vào
　hóa đơn.

Khi đăng ký, có biết được sẽ vào lớp trình độ nào không?

・Trường hợp với những người đã học tiếng Nhật rồi, sẽ tiến hành làm bài kiểm tra trình độ trước để có thể 
　nắm được trình độ khái quát và chuẩn bị cho việc tiếp nhận vào lớp.Tuy nhiên, vì với bài kiểm tra này chỉ có 
　thể đưa ra phán đoán ở mức độ khái quát nên để phân lớp thực tế sẽ quyết định bằng phỏng vấn và bài kiểm 
　tra được tiến hành vào ngày đầu tiên nhập học. Giáo viên phụ trách sẽ kiểm tra trình độ và đưa ra quyết 
　định xếp lớp phù hợp với trình độ của bạn.
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6. Những việc cần làm trước khi nhập cảnh

Khi đăng ký, có biết được sẽ vào lớp trình độ nào không?

・Hãy mua sẵn vé máy bay để có thể đến Nhật vào ngày trước ngày nhập học đầu tiên (buổi học định hướng). 
　Tuy nhiên, vì còn liên quan đến việc đưa đón ở sân bay nên trước khi đặt vé máy bay đi nhật, hãy liên hệ 
　bằng e-mail hoặc điện thoại tới người phụ trách ngay.

・Nếu đăng ký đưa đón sân bay, trường hợp đến Nhật vào ngày chỉ định của nhà trường thì sẽ được đưa đón 
　miễn phí, nhưng nếu bạn không liên lạc, hoặc bạn dự tính đến Nhật vào ngày khác với ngày chỉ định của nhà 
　trường thì sẽ tính phí riêng. Xin hãy lưu ý trước.

Tôi nên mang theo bao nhiêu tiền mặt khi đến Nhật Bản?

・Dù bạn đến vào cuối tuần thì bạn cũng có thể rút tiền mặt từ máy ATM, nhưng phải mất 6 tháng để mở tài 
　khoản ngân hàng.
　Nhà trường khuyên bạn nên mang theo ít nhất 200,000 yên trong thời gian này, bao gồm chi phí đi tàu,
　tiền mua đồ dùng hàng ngày và chi phí thức ăn trong khoảng một tháng

Tôi có cần học tiếng Nhật trước khi đi Nhật không?

・Cũng có lớp học dành cho người mới bắt đầu, nhưng nếu bạn học trước Hiragana và Katakana trước khi đến
　Nhật Bản thì bạn sẽ có thể hiểu giờ học một cách nhanh hơn.

・Chữ Hiragana và Katakana cũng giống với bảng chữ cái trong tiếng Anh. Chỉ cần có thể đọc và viết Hiragana 
　và Katakana là cũng rất có ích, vì vậy nhà trường khuyên bạn nên học trước khi đến Nhật Bản.


