THÔNG TIN TUYỂN SINH
(dành cho học sinh Việt Nam)
１、Nội dung khóa học
① Mục đích khóa học: Học tiếp bậc học cao hơn
② Thời điểm nhập học: tháng 4 (Khóa 2 năm), tháng 7 (Khóa 1 năm 9 tháng), tháng 10
(Khóa 1 năm 6 tháng)
2、Số lượng học sinh tối đa: 150 học sinh
３、Điều kiện ứng tuyển
Đã tốt nghiệp cấp 3 trở lên (tối thiểu 12 năm học) ở các trường nước ngoài.
4、Hồ sơ nộp
4.1、Hồ sơ liên quan tới người ứng tuyển
1, Đơn xin nhập học (Mẫu trường)
2, Bằng tốt nghiệp cấp học gần nhất (Bản gốc)
3, Thành tích học tập của cấp học gần nhất（Bản gốc）

1 bản
1 bản
1 bản

4, Photo passport（tùy ý）

1 bản

5, Ảnh khuôn mặt（4x3 ㎝）
（Ảnh mới chụp trong vòng 3

6 cái

tháng）
6, Tài liệu chứng minh năng lực tiếng Nhật, hoặc giấy xác nhận
thời gian học tiếng Nhật đạt 150h trở lên

1 bản

7, Kết quả khám sức khỏe (bản gốc)

1 bản

4.2、Tài liệu liên quan tới người bảo lãnh cho người ứng tuyển
1, Giấy chứng minh bảo lãnh（Mẫu trường）

1 bản

2, Giấy chứng minh mối quan hệ với người ứng tuyển (Giấy
khai sinh, hộ khẩu....)
3, Giấy xác nhận số dư ngân hàng (Gốc)

1 bản

4, Giấy chứng nhận công việc của người bảo lãnh

1 bản

1 bản

5, Giấy chứng minh thu nhập trong 3 năm gần nhất của người
bảo lãnh
6, Giấy giải trình quá trình hình thành tài sản trong vòng 3
năm

1 bản
1 bản

*Tùy từng thời điểm, giấy tờ cần nộp phía trên sẽ có sự thay đổi về yêu cầu nội dung.
＊Ngoài ra, tùy vào bối cảnh lý lịch của người ứng tuyển, có thể yêu cầu giấy tờ dưới đây：
①Giấy xác nhận công việc hoặc đã nghỉ việc của người lao động
②Những giấy tờ cần thiết khác để hoàn thiện hồ sơ
5、Phương thức nộp
Hãy nộp hồ sơ theo 1 trong những cách dưới đây
① Người bảo lãnh, hoặc người ứng tuyển, mang hồ sơ và 50,000 yên (phí xét tuyển 15,000
yên, phí nhập học 35,000 yên) nộp trực tiếp tại trường
② Chuyển 50,000 yên (phí xét tuyển 15,000 yên, phí nhập học 35,000 yên) vào tài khoản
trường và gửi hồ sơ tới trường theo đường bưu điện.
（Người gửi vui lòng tự thanh toán phí chuyển tiền）
Trước khi đến vòng phỏng vấn và xét tuyển hồ sơ, nếu người ứng tuyển vì bất kỳ lý do gì
mà xin hủy hồ sơ, thì số tiền trên cũng không được hoàn lại.
6、Thời điểm nộp hồ sơ
Kỳ tháng 4
Kỳ tháng 7
Kỳ tháng 10

Từ 1/9 đến 16/11
Từ 6/1 đến 15/2
Từ 1/3 đến 15/5

7、Phương thức xét tuyển của trường
Sau khi nhận được 50,000 yên (phí xét tuyển 15,000 yên, phí nhập học 35,000 yên) và hồ
sơ ứng tuyển, trường sẽ tổ chức phỏng vấn, và thông báo kết quả. Sau khi được nhận vào
trường, nếu xin hủy bỏ kết quả, thì phí xét tuyển và phí nhập học cũng không được hoàn lại.
8、Phương thức xét tuyển của cục xuất nhập cảnh
Trường sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển của những ứng viên đỗ vào trường cho cục xuất nhập
cảnh, tiến hành xin visa du học. Sau khi có kết quả đỗ [Chứng nhận tư cách lưu trú (COE)],
vui lòng chuyển tiền học phí và các khoản phí khác liên quan. Sau khi trường nhận được
tiền học phí, trường sẽ chuyển COE về cho người ứng tuyển.
Kết quả COE sẽ có theo lịch sau: Kỳ tháng 4 là cuối tháng 2, Kỳ tháng 7 là cuối tháng 5,
Kỳ tháng 10 là cuối tháng 8.

9、Những thủ tục cần làm cho tới khi nhập học
Những ứng tuyển đã được cấp COE sẽ tiến hành xin visa nhập cảnh ở Đại sứ quán Nhật
Bản.
10、Số tiền cần nộp (Đơn vị：円)

Phí xét tuyển
Phí nhập học
Học phí
Chi phí khác①
Tổng

Kỳ tháng 4
Khóa 2 năm
Năm 1
Năm 2
15,000
0
35,000
0
720,000
720,000
20,000
20,000

Kỳ tháng 7
Khóa 1 năm 9 tháng
Năm 1
Năm 2
15,000
0
35,000
0
720,000
540,000
20,000
15,000

Kỳ tháng 10
Khóa 1 năm 6 tháng
Năm 1
Năm 2
30,000
0
50,000
0
720,000
360,000
20,000
10,000

790,000
740,000
1,530,000

790,000
555,000
1,345,000

790,000
370,000
1,160,000

＊Chú ý：
① Phí khác bao gồm phí hoạt động ngoại khóa, phí cơ sở vật chất, tài liệu học, bảo hiểm
② Sau khi nộp học phí, nếu vì lý do cá nhân mà người ứng tuyển xin hủy kết quả, thì phải
gửi trả COE lại cho trường, sau đó trường sẽ hoàn trả lại tiền học phí (không bao gồm phí
xét tuyển và phí nhập học)
11、Tài khoản ngân hàng trường
Ngân hàng

みずほ銀行（MIZUHO, LTD.）

Chi nhánh

池袋支店 (IKEBUKURO BRANCH)

SWIFT CODE
Tên chủ tài khoản

MHCBJPJT
東京語学学校株式会社
（TOKYOGOGAKUGAKKOU KABUSHIKIGAISHA）

Số tài khoản
Địa chỉ ngân hàng

230-1993490
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-18-1
(1-18-1 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 1700013)

*Chú ý：
① Người gửi tự chịu chi phí chuyển tiền.
② Vui lòng chuyển số tiền bằng yên Nhật tới địa tài khoản trên. Ở mục tin nhắn, hãy ghi
tên học sinh và mã số học sinh.

