
nước sở tại và có nguyện vọng tiến học lên các trường tại Nhật

3) Trong vòng 1 năm gần nhất không đến Nhật với tư cách thực tập sinh kĩ năng

2) Bản thân và gia đình không có tiền sử lưu trú bất hợp pháp tại Nhật

2.ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

1) Người đã hoàn thành chương trình phổ thông 12 năm, có tư cách học tiến học Đại học tại

※ Trường hợp chưa tốt nghiệp lớp 12, vui lòng thông báo với trường

KHÓA 1 NĂM 9 THÁNG Từ tháng 11 đến cuối tháng 1 hằng năm

Từ tháng 1 đến cuối tháng 4 hằng năm

KHÓA 1 NĂM 3 THÁNG Từ tháng 4 đến cuối tháng 7 hằng năm

KHÓA 1 NĂM Từ tháng 6 đến cuối tháng 9 hằng năm

KHÓA 1 NĂM 6 THÁNG

KHÓA 2 NĂM Từ tháng 6 đến cuối tháng 9 hằng năm

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC
日生日本語学園

NHẬT NGỮ NISSEI 

1.THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ
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hồ sơ được viết bằng tiếng Việt.

◎
Xác nhận công việc,

Chứng nhận đăng kí kinh doanh, …

◎
Xác nhận thu nhập,

Xác nhận nộp thuế

Chứng từ có thể xác minh được thu nhập trong 3 năm

gần nhất

◎
Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người bảo lãnh và

người làm đơn như Giấy khai sinh / Hộ khẩu

◎
Bản chính Xác nhận số dư tiết kiệm,

Bản copy sổ ngân hàng

Số tiền đủ để chi trả cho học phí, sinh hoạt phí khi học

sinh du học.

◎ Đơn bảo lãnh kinh phí

〇
Xác  nhận công việc

Xác nhận quá trình làm việc

Trong thời điểm hiện tại, quá khứ, hoặc quá trình phục

vụ trong quân đội, thời gian trống,...

◎ Xác nhận học tiếng Nhật

・Địa chỉ, điện thoại liên lạc của trung tâm tiếng Nhật

・Thời gian học cụ thể, thời gian học tiếng trong 1 tuần 

・Ghi rõ giáo trình và tổng thời gian đã học tính tới thời điểm hiện tại

〇
Xác nhận đang là học sinh / Chứng nhận tốt nghiệp tạm

thời / Xác nhận nghỉ học tạm thời

Trường hợp vẫn còn đang học cấp 3, hoặc đang theo

học tại các trường ĐH, CĐ, TC trong quá trình xử lý hồ

sơ

〇 Kết quả/bảng điểm của kì thi năng lực Nhật ngữ
Trường hợp đã đỗ các kì thi như JLPT, J-TEST, NAT

TEST

◎ Lý do du học Viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Bằng tốt nghiệp, học bạ/bảng điểm

Bản gốc của xác nhận bằng cấp
Giấy tờ chứng minh đã tốt nghiệp cấp học gần nhất◎

◎ Đơn nhập học, Sơ yếu lý lịch Viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

◎ Ảnh thẻ (3x4) 6 tấm

◎ Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân (căn cước công dân)

HỒ SƠ NGƯỜI ĐĂNG KÍ CẦN CHUẨN BỊ GHI CHÚ

3.NHỮNG HỒ SƠ CẦN THIẾT

Hãy chuẩn bị những hồ sơ được liệt kê bên dưới. Tuy nhiên, tùy trường hợp cụ thể Cục Xuất nhập cảnh

trong thời gian thẩm tra hồ sơ có thể yêu cầu nộp thêm hồ sơ bổ sung. Vui lòng hãy thanh toán phí 

tuyển khảo trong quá trình nhà trường thụ lí hồ sơ. Hãy gửi kèm bản dịch tiếng Nhật đối với những

◎＝Hồ sơ cần thiết　　　　〇＝Tùy đối tượng
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4.QUÁ TRÌNH TỪ THỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐẾN THỜI ĐIỂM NHẬP QUỐC

NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

XÉT HỒ SƠ NHẬP HỌC, PHỎNG VẤN

XUẤT TRÌNH HỒ SƠ XIN TƯ CÁCH LƯU TRÚ, NHẬN KẾT QUẢ

BẮT ĐẦU THỦ TỤC NHẬP CẢNH

・Nhà trường sẽ gửi giấy nhập học và yêu cầu thanh toán học phí

・Học sinh hoàn thành học phí và gửi giấy khám sức khỏe.

※Liên quan đến phiếu khám sức khỏe, yêu cầu các xét nghiệm về chụp 

Xquang ngực, xét nghiệm nước bọt, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu

NHÀ TRƯỜNG GỬI GIẤY TƯ CÁCH LƯU TRÚ 

HỌC SINH NỘP HỒ SƠ XIN VISA TẠI ĐẠI SỨ 

QUÁN / LÃNH SỰ QUÁN NHẬT

ĐẾN NHẬT, HOÀN THÀNH CÁC THỦ TỤC 

SAU KHI NHẬP QUỐC

THI XẾP LỚP, THAM GIA BUỔI HƯỚNG DẪN VỀ NỘI 

QUY TRƯỜNG VÀ LUẬT PHÁP NHẬT BẢN 

BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG NHẬT
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1.Tiền nộp học 

＊Những khoản khác bao gồm bảo hiểm tai nạn, sinh mạng 1 năm / chăn, dấu/phí thi JLPT

điện, nước, gaz

5.VỀ KÍ TÚC XÁ

Tiền nhập học 50,000¥                     － － －

6.VỀ HỌC PHÍ

Nhà trường sẽ gửi giấy yêu cầu và hướng dẫn thanh toán học phí riêng, quý học viên vui lòng thanh toán học phí đúng

hạn chỉ định

Trường hợp chuyển tiền thông qua trung tâm hoặc pháp nhân đại diện thì hãy làm theo hướng dẫn của những tổ chức

trên.

Mục Học phí năm đầu Học phí 9 tháng Học phí 6 thángHọc phí 1 năm

693,000¥                   

Trường Nhật ngữ Nissei chuẩn bị kí túc xá với đầy đủ trang thiết bị để học sinh có thể bắt đầu cuộc sống sinh hoạt tại Nhật

một cách yên tâm nhất. Thời gian đầu, các bạn hãy ở KTX gần trường để tiện cho việc đi học.

1. Vào kí túc xá

1) Học sinh sẽ ở ktx của trường trong vòng 6 tháng kể từ khi nhập quốc. Sau 6 tháng có thể dọn ra ngoài.

2)Những thiết bị điện (máy giặt, điều hòa, nồi cơm điện, bếp ga, router wifi) sẽ được nhà trường cho mượn miễn phí

2. Chi phí

1) Tiền đầu vào là 25,000 yên ※Vui lòng thanh toán cùng với học phí

2) Tiền thuê phòng ktx mỗi tháng là 25,000 yên.

Tiền đầu vào Tiền thuê phòng
Bảo hiểm các thiết bị

trong phòng
Những khoản tiền khác

25,000 yên

Phí chuyển khoản

25,000 yên 500 yên/ 1 tháng

5,500¥                       － － －

Những khoản khác 20,500¥                     － － －

15,000¥                     10,000¥                     

Thuế tiêu thụ 71,000¥                     47,250¥                     31,500¥                     

20,000¥                     

63,000¥                     

Tổng cộng 807,000¥                   519,750¥                   346,500¥                   

Học phí 580,000¥                   435,000¥                   290,000¥                   

Giáo trình 30,000¥                     22,500¥                     15,000¥                     

580,000¥                   

30,000¥                     

Cơ sở vật chất 20,000¥                     

Phí tuyển khảo 30,000¥                     － －－
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4-15-26, Tatsumi-kita, Ikuno-ku,Osaka, Japan 544-0004

TEL:+81-6-6747-9797

HP： https://www.nissei.ac/ E-mail: info@nissei.ac FB： https://www.facebook.com/nissei.ac/

Tên tài khoản IPPAN SHADANHOJIN NISSEINIHONGO GAKUEN  

8.連絡先

4-CHOME-15-26 TATSUMIKITA, IKUNO KU, OSAKA CITY, OSAKA HU,  544-0004 JAPAN

TEL：+81-6-6747-9797

1-CHOME-5-1, CHOUDOU, HIGASI OSAKA, OSAKA HU,  5770056 JAPANĐịa chỉ ngân hàng

Địa chỉ trường

Điện thoại trường

7.Tài khoản nhận học phí chính thức của trường Nissei

Tên ngân hàng

Tên chi nhánh

Mã ngân hàng

2124630

SMBCJPJT

0009

HIGASHI OSAKA BRANCH

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

SWIFT CODE

Số tài khoản
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