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Tuyển du học sinh Việt Nam vào trường theo những hạng mục ở dưới đây 

○ Nhập học sinh năm 2016 

 

１． Số lượng tuyển sinh / Thời gian nhập học 

 

Thời gian nhập học Thời hạn kết thúc  Số lượng tuyển sinh 

Tháng 4 năm 2016 2 năm hoặc 4 năm Các ngành học, dưới 5 người 

   ※Khoa ô tô tổng hợp, thời hạn kết thúc của khóa học thợ sửa xe ô tô 1 kyu là 4 năm。 

 

２． Các ngành tuyển sinh 

 

Khoa Khóa học 

Khoa ô tô tổng hợp Thợ sửa xe ô tô 1kyu ( cấp 1), thợ sửa xe ô tô 2 kyu ( cấp 2) 

Khoa trẻ em tổng hợp 
Khóa âm nhạc mầm non 2・Bảo mẫu、Khóa làm bánh kẹo 

mầm non 2・Bảo mẫu, Khóa thể dục mầm non 2・Bảo mẫu 

Khoa nhân viên chăm 

sóc phúc lợi 
 

 

３．Giờ học  ngày / giờ 

Thứ 2 ~ thứ 4 9 giờ 30 phút ~ 16 giờ 45 phút,  thứ 5 ~ thứ 6   9 giờ 30 phút ~ 15 giờ 05 phút 

90 phút× 1 tiết học ( Thứ 5, thứ 6 : học đến tiết 3 ) 

４．Tư cách nộp hồ sơ ( Người thỏa mãn các điều kiện ①～③ ) 

① Người hoàn thành hệ giáo dục 12 năm 

② Người có bằng năng lực tiếng Nhật N2 (cũ là 2kyu) trở lên hoặc tổng điểm môn tiếng  

Nhật trong kì thi ryu (trừ điểm thi viết) trên 200 điểm 

③ Người có thành tích đặc biệt xuất sắc, được tiến cử từ trường học 

 

５． Nộp hồ sơ 

(1) Nhận hồ sơ   Ngày 01 tháng 10 năm 2015 ~ Ngày 31 tháng 10 năm 2015  

(2) Thông báo kết quả Ngày 20 tháng 11 năm 2015   

 

６．Tuyển chọn 

Nhận sự tiến cử từ các trường Nhật ngữ hoặc các cơ quan khác ở Việt Nam , và trường sẽ quyết định 

○Các cơ quan tiến cử chủ yếu 

（１）Trường Nhật ngữ Đông Du 
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Trường Nhật ngữ Đông Du: 43D/46 Hồ Văn Huê- phường 9-Quận Phú Nhuận-TP Hồ Chí Minh 

   Điện thoại: (08) 3845-4228( Liên hệ tư vấn du học Nhật Bản/dịch thuật) 

（２）Viet SSE 

Viet SSE :   Số 1 - ngõ 19 - Liễu Giai – TP Hà Nội    

      Điện thoại: 043- 736- 7886  (Mobile: 0962- 244- 426/ 0903- 299- 926) 

（３）Các cơ quan khác : Trường Nhật ngữ ở Việt Nam mà người ứng tuyển đang theo học,.v.v. 

７．Những khoảng tiền nộp hoc 

（１）Tiền nhâp học   130,000 yen（Chỉ nộp một lần lúc nhập học） 

（２）Học phí  

 

（３）Phí tài liệu giảng dạy các loại 

 

 

 

 

 

 

 

（４）Phí kí túc xá 

Tiền ở kí túc xá (có bồn tắm,toilet,nhà ăn; tất cả đều phòng riêng; trang bị điều hòa), mỗi tháng 30,000 yen 

Chú ý: Nếu có sự đồng ý của những người cùng ổ, 2 người có thể ở ghép. Tiền phí mỗi tháng 1 người là 

15.000 yen. Tiền điện nước và tiền ăn, tự bản thân đảm nhiệm 

（５）Các học bổng 

① 日本政府奨学金留学生制度 (Học bổng chính phủ Nhật Bản chế độ dành cho du học sinh) 

② 独立行政法人日本学生支援機構(Học bổng Cơ quan hành chính độc lập hỗ trợ học sinh Nhật 

Bản)    

③ 公益財団法人しまね国際センター外国人留学生奨学金 (Học bổng Quỹ công ích Trung Tâm 

quốc tế SHIMANE dành cho du học sinh người nước ngoài ) 

④ 共立国際交流奨学財団奨学金 (Học bổng Quỹ khuyến học đồng sáng lập giao lưu quốc tế)    

v.v  có thể đăng kí  

（６）Phí sinh hoạt 

Có chế độ giới thiệu việc làm thêm ở trường 

Việc làm thêm được cho phép, tối đa 28 tiếng một tuần, trong phạm vi không ảnh hưởng đến việc học tập  

Tuy nhiên, nếu chi trả tất cả các khoản sinh hoạt phí bằng tiền làm thêm, thì vì việc cân bằng giữa việc học và 

làm thêm trở nên khó khăn, nên cần chuẩn bị một số tiền vừa đủ trước đó. 

８．Ngoài ra 

(1) Lúc tốt nghiệp, sẽ nhận được học vị senmon-shi dựa theo thông tư của bộ trưởng giáo dục Nhật Bản 

(2) Sau khi tốt nghiệp, có thể liên thông lên năm ba vào các trường đại học tư lập, công lập hệ 4 năm  

(3) Sau khi tốt nghiệp, trường sẽ hỗ trợ tìm việc làm vào các công ty Nhật Bản 

(4) Trong thời gian học tại trường, có chế độ thực tập ở các công ty Nhật Bản 

Khoa Khóa học Năm 

học 

Tiền học Phí cơ sở 

vật chất 

Phí thực tập Tổng cộng 

Khoa ô tô 

tổng hợp 

 

2 kyu 
Năm 1 

 

620,000 yen 100,000 yen 320,000 yen 1,040,000 yen 

Năm 2 

 

620,000 yen 100,000 yen 320,000 yen 1,040,000 yen 

1 kyu 
Năm 3 570,000 yen 100,000 yen 320,000 yen 990,000 yen 

Năm 4 570,000 yen 100,000 yen 320,000 yen 990,000 yen 

Khoa trẻ em 

tổng hợp 

Âm nhạc・Làm bánh 

kẹo・Thể dục 

Năm 1 650,000 yen 0 yen 

 

200,000 yen 850,000 yen 

Năm 2 650,000 yen 0 yen 

 

200,000 yen 850,000 yen 

Khoa nhân viên 

chăm sóc phúc lợi 
 

Năm 1 650,000 yen 0 yen 

 

200,000 yen 850,000 yen 

Năm 2 650,000 yen 0 yen 

 

200,000 yen 850,000 yen 

 Năm 1  Năm 2  Năm 3  Năm 4  Tổng cộng 

Khoa ô tô tổng 

hợp 

Khóa 1 ky 150,000 yen 60,000 yen 210,000 yen 

Khóa 2 kyu 150,000 yen ― 150,000 yen 

Khoa trẻ em tổng 

hợp 

Khóa âm nhạc 90,000 yen － 90,000 yen 

260,000円☆２ Khóa làm bánh kẹo 90,000 yen 

 

－ 90,000 yen 

 

260,000円☆２ 

Khóa thể dục 120,000 yen － 120,000 yen 

260,000円☆２ Khoa nhân viên CSPL  120,000 yen － 120,000 yen 

260,000円☆２ 


