Đối tượng đăng kí dự thi

Học phí

❶ Hoàn thành chương trình học 12 năm

Phí thi

trong trường đào tạo

30,000  yên

Khóa 2 năm
(nhập học tháng 4)

(tốt nghiệp phổ thông trung học)

❷ Trình độ Tiếng Nhật:Trước khi đăng kí yêu cầu

Trước khi
sang Nhật

Kì hạn thanh toán

trình độ Tiếng Nhật trên N5 hoặc NAT-TEST trên

Trước khi
sang Nhật

Năm thứ 2

500,000

500,000

500,000

250,000

Tiền giáo trình

20,000

20,000

20,000

10,000

Bảo hiểm Du học sinh

26,000

học tiếng Nhật trên 150 tiếng.
bảo lãnh là người có thể chi trả

合計

tiền học phí và chi phí sinh hoạt ở Nhật.

Năm thứ 2

Khóa 1.5 năm
(nhập học tháng 10)

Học phí

cấp độ 5, hoặc J.TEST trên cấp EF, hoặc thời gian

❸ Người

60,000 yên

Phí nhập học

20,000

546,000

520,000

540,000

260,000

                                                                                                                             (Đơn vị tiền yên ￥）

Hồ sơ nộp
Người xin cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
❶ Đơn xin nhập học
❷ Lý do xin du học
❸ ・Bằng tốt nghiệp trường học cuối cùng
(Bản gốc)
・Giấy chứng nhận là học sinh của
trường cuối cùng (Trung quốc và Việt Nam)
❹ Giấy chứng nhận học Tiếng Nhật hoặc
giấy chứng nhận đỗ kì thi Tiếng Nhật
❺ Chứng minh thư nhân dân
❻ Photo sổ hộ khẩu
❼ Ảnh 4x3, số lượng 7 ảnh
❽ Chứng nhận đi làm (Nếu đã đi làm)

Trường hợp người bảo lãnh ở Nhật

Trường hợp người bảo lãnh ở nước ngoài
❶ Giấy chứng nhận người bảo lãnh

❶ Giấy chứng nhận người bảo lãnh

❷ Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người
bảo lãnh và người có nguyện vọng nhập học
❸ Giấy chứng nhận số dư tài khoản của người bảo lãnh

❷ Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người bảo
lãnh và người có nguyện vọng nhập học
❸ Giấy chứng nhận số dư tài khoản của
người bảo lãnh

❹ Bản photo sổ gửi tiền ngân hàng
❺ Chứng nhận đi làm của người bảo lãnh
(xác nhận đi làm trên 3 năm)
❻ Chứng nhận thu nhập của người bảo lãnh

❹ Chứng nhận đi làm của người bảo lãnh
(xác nhận đi làm trên 3 năm)

❼ Bản Photo chứng minh thư nhân dân và

❻ Giấy chứng nhận đăng kí con dấu

❺ Chứng nhận thu nhập của người bảo lãnh
❼ Giấy đăng kí tạm trú hoặc photo thẻ tư
cách lưu trú

sổ hộ khẩu
❽ Bản cam kết

❽ Bản cam kết

Quy trình nhập học
Nhập học tháng 4

Tháng 9 ～ tháng 11
của năm trước

Nhập học tháng 10

Tháng 3 ～ tháng 5
của năm trước

❶ Đăng kí du học

Tháng 12 của năm
tr ước

Tháng 6 của năm tr ước

❸ Xin chứng nhận tư cách lưu trú

Cuối tháng 2

Tháng 3

Tháng 3 ～ đầu tháng 4

Cuối tháng 8

Tháng9

Tháng 9 ～ đầu tháng 10

❹ Có kết quả Visa

❺ Thanh toán tiền học phí năm đầu

❽ Đến Nhật

Người có nguyện vọng nhập học
->Nhà trường

❻ Gửi giấy cho phép nhập học
Nhà trường
-> Người có nguyện vọng

Người có nguyện vọng nhập học>Trường học

❷  Thẩm tra hồ sơ và phỏng vấn

Người có nguyện vọng nhập học
+Trường học

西日本ビジネス語 学 学 院

❼
Cục quản
lý xuất nhập
cảnh

Trường học
->Cục quản lý xuất nhập cảnh

Xin Visa tại đại sứ quán,
lãnh sự quán của Nhật

Người có nguyện vọng nhập học
-> mua vé máy bay

Cục quản lý xuất nhập cảnh
-> Trường học

Người có nguyện vọng nhập học
->Đại sứ quán

兵庫県姫路市北原353 番地 TEL：
（+81）
79-227-1512 FAX：
（ +81）
79-245- 4347
E-mail : school@ nike.eonet.ne.jp

ベトナム語 VERSION

Lời chào
Trường của chúng tôi sẽ phối hợp cùng với từng
Học viên một nên mỗi Học viên có thể học vì
tương lai.
Nhà trường sẽ hỗ trợ hết khả năng cho học viên
trong quá trình học, trong cuộc sống sinh hoạt
và công việc làm thêm để tất cả các Học viên có
thể thực hiện được ước mơ của mình.

representative

Fujimori Toshiki

Hướng dẫn về khóa học

Tr i ế t l ý c ủ a N h à t r ư ờ n g

１

Thời hạn: 6 tháng

Là Ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt và Giáo viên luôn nhiệt tình giảng dạy.
Có giáo trình học giúp học viên có thểthiđỗ được kì thi năng lực Tiếng Nhật
JLPT, Nhà trường và Giáo viên sẽ hỗ trợ Học viên để học viên có thể theo học
lên tiếp cao hơn và có thể xin việc tại Nhật trong tương lai.

Nhập học tháng 10
Khóa học lên 1 năm 6 tháng
Lớp sơ cấp

Trình độ Tiếng Nhật
JLPT N5-N4

2

Lớp sơ trung cấp

Trình độ Tiếng Nhật
JLPT N4-N3

Học cái
mới

Không phải suy nghĩ chỉ cho bản thân
mà phải trân trọng sự tương trợ giúp đỡ
lẫn nhau giữa Học viên với Học viên,
giữa Giáo viên và Học viên.

3

Lớp trung cấp

Thói quen
đúng

Lớp trung cao cấp

Vì tương lai của các Học viên, Nhà trường

Sửa lỗi
sai

sẽ tiến hành đào tạo cho Học viên có thể

Thực
hành

hoạt động tích cực trong xã hội.

Bảng các hoạt
động dự kiến

1月

2月

3月

Đi chùa đầu
năm và trải nghiệm
giã bánh giày Mochi

Trình độ Tiếng Nhật
JLPT N3-N2

Hiểu bài
giảng

Lớp học nấu ăn

Trình độ Tiếng Nhật
JLPT N2-N1

Nhập học tháng 4
Khóa học lên 2 năm
Lớp sơ cấp

Trình độ Tiếng Nhật
JLPT N5-N4
Lớp sơ trung cấp

Trình độ Tiếng Nhật
JLPT N4-N3
Lớp trung cấp

Trình độ Tiếng Nhật
JLPT N3-N2
Lớp trung cao cấp

Trình độ Tiếng Nhật
JLPT N2-N1

※ *Định mức số lượng Học viên: Tối đa 60 người

4月

5月

6月

Lễ nhập học

Khám sức
khỏe

Kì thi du học
Nhật bản lần 1

Thăm thành
Himeji và ngắm
hoa anh đào

và trải nghiệm
đi bộ trong
trang trại Rokko

Lớp học nấu ăn

Địa điểm là thành phố Himeji, tỉnh Hyogo nằm ở phía tây

Giới thiệu về

Nhật bản. Có địa điểm du lịch như thành Himeji là di sản

Thành phố

nên rất tiện lợi. Có nhiều công ty và xưởng của khu công

thế giới, có thiên nhiên như biểnvà núi. Có phố mua sắm
nghiệp nên có nhiều việc làm thêm và có nhiều chỗ làm
việc chính thức trong tương lai. Xung quanh trường rất yên
tĩnh nên sẽ là môi trường tốt cho việc học Tiếng Nhật.

Khu vực xung quanh có nhiều căn hộ, chung cư. Trường sẽ hỗ trợ thủ tục vào ở

Giới thiệu

Ký t ú c x á

chỗ ở

T iền

nhà

việc làm thêm

Phí đặt cọc

Trường hợp 1 mình 1 phòng

Từ 20,000～25,000  yên

30,000  yên

50,000  yên

Trường hợp 2 người 1 phòng

Từ 15,000～18,000  yên

30,000  yên

50,000   yên

Trên 6 tháng

Thời gian kí hợp đồng tối thiểu

Giới thiệu

Phí ban đầu

● Để có thể đi làm thêm được ở Nhật thì cần phải nhận
được sự cho phép của Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Nhà trường sẽ hỗ trợ xin cấp phép đi làm thêm.

Ssiêu thị tiện ích
và nhà hàng

Chế biến thực
phẩm

● Thời gian Học viên có thể đi làm thêm là 28 tiếng/
tuần (trong kì nghỉ dài có thể làm 8 tiếng/ngày.
● Nhà trường sẽ hỗ trợ Học viên tìm chỗ làm thêm.

Dọn dẹp vệ sinh
Phân loại hàng
hóa ở kho

Làm việc tại
xưởng

N gày n ghỉ s ẽ làm gì?
えきまえ

駅 前で

てら

お寺

かいもの

Vì có bách hóa tổng hợp và có chỗ vui chơi xung quanh ga Himeji

買物

nên học viên của trường có thể đi mua sắm và ăn uống. Từ trường đến biển đi xe
đạp khoảng 30 phút nên học viên có thể đi câu cá. Mùa hè có thể đi biển hoặc đi leo
núi. Thêm nữa, Vì từ ga Himeji đến Kobe bằng tàu điện khoảng 40 phút, từ Himeji đến
Osaka khoảng 1 tiếng nên có nhiều người cũng đi du lịch.

7月

8月

9月

Kì thi năng lực
Tiếng Nhật lần 1

Lễ hội
Tanabata

Đại hội thể
thao

các trải nghiệm
khác như câu cá
hương (cá Ayu)

かいがん

やまのぼ

海岸

山登り

10 月

11月

12 月

Lễ nhập học

Kì thi du học
Nhật Bản lần 2

Kì thi năng lực
Tiếng Nhật lần 2

Thăm núi Otabi,
trải nghiệm leo núi

Ngắm cây lá đỏ,
thăm suối nước
nóng Arima

Giáng sinh

