HƯỚNG DẪN TUYỂN
Asia International Language Academy
Điều kiện nhập học Phải thỏa mãn bất cứ điều kiện nào sau đây.
● Người đã hoàn thành giáo dục trong trường học hoặc khóa học tương đương không dưới 12 năm.
● Người từ 18 tuổi trở lên.
● Người được công nhận thông qua xét tuyển hồ sơ cũng như phỏng vấn là có ý chí mạnh mẽ muốn
học tiếng Nhật một cách nghiêm túc.
● Người có năng lực kinh tế ổn định trong thời gian theo học do bản thân hay gia đình.
Thời điểm nhập học

● Tháng 4

● Tháng 10

Thời gian theo học

● 2 năm (nhập học tháng 4)

● 1 năm 6 tháng (nhập học tháng 10) ● 1 năm (nhập học tháng 4)

Ngày học và thời gian học

Thứ 2 - Thứ 6 (Học vào ban ngày 5 ngày/tuần)Học 1 tiết 45 phút (từ 20 tiết/tuần trở lên)

Khối sáng 8:40 - 12:10

Phí tuyển sinh

¥30,000

Khối chiều 13:00 - 16:30

※Chuyể
n khoả
n cùng họ
c phí trước khi nhậ
p họ
c

Học phí

* Bạn phải đóng toàn bộ tổng số tiền học phí một năm 730,000 yen trước khi nhập học.

Tiền nhập học

¥70,000

Tiền học phí một năm

¥600,000

Trang thiết bị giáo dục

¥60,000

Tổng học phí một năm

¥730,000

*Ngoài số tiền bên năm đầu *1 năm* cần nộ
p thêm
20000 yên phí bả
o hiể
m quốc dân.
* Tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân sẽ được đóng và tính toán lại dựa
theo yêu cầu đóng tiền của cơ quan hành chính huyện sau khi nhập học.

*Trong phí giáo dụ
c bả
o hiể
m thiên tai,phí khám sức khỏ
e

Ký túc xá

○ Tiền ký túc xá (cho 6 tháng)Về nguyên tắc, sau khi vào Nhật, bạn phải ở ký túc xá liên kết với trường

chúng tôi trong vòng 6 tháng.
Tuy vậy, nếu bạn sống ở nhà họ hàng tại Nhật thì được coi là ngoại lệ.

○ Tiền ký túc xá (cho 6 tháng)
Phí sử dụng
Chi tiết Tiền phòng
thiết bị *1)
chi phí
(6 tháng)
(6 tháng)
Phòng 2 người \108,000～
Phòng 4 người

\96,000～

Phòng 6 người

\86,000～

¥20,000

Phí vào ký túc xá (chỉ
đóng khi vào ký túc xá)

Phí điện nước
ga (6 tháng)

Tổng cộng
(đã có thuế)
￥198,000～

¥40,000

￥30,000 *2

￥186,000～
￥176,000～

*1 Tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, bàn, ghế, giường, rèm cửa
*2 Bao gồm tiền máy điều hòa (trang bị máy điều hòa đầy đủ)
* Bạn phải tự trả tiền chăn đệm, tiền ăn.
* Phí kí túc 6 tháng nộp trước khi nhập học
*Tuỳ theo từng phòng giá sẽ thay đổi
Tài khoản chi trả Phí tuyển sinh – Học
phí – Tiền ký túc xá

THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD. – SEASIDE MOMOCHI BRANCH OFFICE

Ordinary Saving Account, Bank Account Numberr: 3006099
Takagi Gakuen Incorporated Educational Institution
*Phí gửi tiền là do bản thân phụ trách.
Lịch đăng ký

Thời hạn nộp giấy Xét tuyển lần 2 (thẩm
tra giấy tờ)
tờ

Thời điểm
nhập học

Đăng ký

Kỳ thi nhập học

Tháng 4

1/7-

1/9-

-10/11

10/11-15/12

Tháng 10

1/1-

1/3-

-10/5

10/5-15/6

Cách xin nhập cảnh Nhật

①Nộp đơn xin nhập học
②Cấp “Chứng nhận cho phép

Asia International Language
Academy

Người xin
⑥ Nộp học phí
⑦Gửi “Giấy chứng nhận tư

cách lưu trú”

③Nộp đơn xin “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú”

⑧Xin “Thị thực nhập cảnh (VISA)”

(Nộp “Đơn xin nhập học”, “Chứng nhận cho phép
nhập học” (bản sao))

(đính kèm “Giấy chứng
nhận tư cách lưu trú”)
⑩Nhận “Thị thực nhập

⑤Cấp “Giấy chứng nhận

cảnh (VISA)”

tư cách lưu trú”

Cơ quan đại diện tại nước ngoài
(Đại sứ quán – Lãnh sự quán)
*Thuộc quản lý Bộ ngoại giao

Cục Quản lý Nhập cảnh
Fukuoka
*Thuộc quản lý Bộ tư pháp
④Thẩm tra, quyết định cấp hay không

Các giấy tờ cần
nộp

⑨Thẩm tra, quyết định cấp hay không

-Các giấy tờ cần nộp phải được viết bằng tiếng Nhật. Những giấy tờ được viết bằng ngôn ngữ không phải tiếng Nhật thì
phải kèm theo bản dịch tiếng Nhật hoặc bản dịch tiếng Anh.
- Với giấy tờ không có bản dịch, chúng tôi sẽ thu một phần 15,000 yen như tiền dịch thuật.

【Giấy tờ bản thân người đăng ký du học】
Cột kiểm
Giấy tờ
tra
□
□
□

Đơn xin nhập học (Định dạng do trường chúng tôi chỉ định)

Các mục chú ý
Dán ảnh chụp trong vòng 3 tháng gần nhất

Chứng nhận tốt nghiệp của trường đã tốt nghiệp sau cùng
(bản gốc)
Chứng nhận kết quả học tập của trường đã tốt nghiệp sau cùng
(bản gốc)

□

Giấy chứng nhận đang đi học (nếu đang đi học)

□

Giấy chứng nhận đang đi làm (nếu đang đi làm và đã từng đi làm)

□

Giấy chứng nhận nộp thuế thu nhập
(nếu đang đi làm và đã từng đi làm)

□

Bản sao toàn bộ các trang hộ chiếu

□

Ảnh 6 tấm (4×3cm)

□

Giấy đăng ký vào ở ký túc xá
(Định dạng do trường chúng tôi chỉ định)

Nếu tự kinh doanh thì nộp bản sao công
chứng giấy đăng ký kinh doanh

Ảnh chụp trong vòng 3 tháng gần nhất

【Giấy tờ về năng lực đảm bảo tài chính】 * Chọn phương pháp 1 hoặc 2 sau đây
1. Trường hợp gia đình gửi sang tiền ký gửi ở trong nước của người đăng ký (người đăng ký tự mình chi trả)
Cột kiểm
tra

Giấy tờ

□

Giấy chu cấp kinh phí(Định dạng do trường chúng tôi chỉ định)

□

Chứng nhận số dư tiền gửi

□

Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người gửi tiền và người đăng k Bản sao công chứng đăng ký tạm trú, hộ khẩu,
ý
v.v…

Các mục chú ý

2. Trường hợp gia đình chi trả
Cột kiểm
tra

Giấy tờ

□

Giấy chu cấp kinh phí(Định dạng do trường chúng tôi chỉ định)

□

Chứng nhận số dư tiền gửi

□

Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người chi trả tài chính và người Bản sao công chứng đăng ký tạm trú, hộ khẩu,
đăng ký
v.v…

Các mục chú ý

