
TTHHÔÔNNGG  TTIINN  TTUUYYỂỂNN  SSIINNHH        

  

 

1. Số lượng tuyển sinh  

 

Khóa 2 năm học lên cao  

Khóa 1 năm 6 tháng học lên cao     
100 người  

 

 

２. Điều kiện ứng tuyển  

 

Những học sinh muốn học lên cao trường Chuyên môn, Đại học, Cao học,  

hoặc những học sinh muốn học tiếng Nhật.   

Cần thỏa mãn từ điều 1 đến điều 4 dưới đây: 

   

１）Đối với những học sinh đã hoàn thành 12 năm học ở nước khác ngoài Nhật Bản (Ở Trung Quốc Đại lục, học chỉ đến chương 

trình trung học cơ sở cao cấp thông thường) và đủ điều kiện để vào đại học ở nước mình, muốn tiến học lên cơ quan giáo dục 

cao hơn như Đại học, Cao đẳng, Trung cấp của Nhật Bản.     

    ※Chúng tôi sẽ xem xét và thảo luận riêng đối với trường hợp những học sinh có chương trình học không đủ 12 năm, 

những học sinh tốt nghiệp trường chuyên môn hoặc trường nghề phổ thông ở Trung Quốc Đại lục.   

   ２）Những học sinh học tiếng Nhật từ 150 giờ trở lên.（Trình độ tiếng Nhật JLPT N5 trở lên.） 

   ３）Những học sinh trước đây không cư trú bất hợp pháp ở Nhật, bao gồm các thành viên gia đình và người thân.  

   ４）Những học sinh không đến Nhật Bản cho mục đích đào tạo trong vòng 2 năm trở lại đây. 

 

 

３. Tiếp nhận đăng kí  

 

Học sinh có nguyện vọng nhập học, đầu tiên hãy tham dự kỳ thi tuyển khảo. 

１. Đăng kí tham dự kỳ thi tuyển khảo 

Học sinh muốn nhập học, xin vui lòng đăng kí dự thi tuyển khảo qua Fax, Email, hoặc bưu điện. Sau khi đăng kí, trường sẽ 

liên hệ lại cho học sinh để báo ngày thi và nơi thi.  

 

２. Kỳ hạn đăng kí 

 

Nhập học tháng 4 Tháng 8 ～ ngày 15 tháng 11 

 

Nhập học tháng 10 Tháng 2 ～  ngày 15 tháng 5 

 

 



３. Nội dung thi tuyển khảo     

Kiểm tra tiếng Nhật, phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ.   

 

４. Nộp hồ sơ lên cục（Sau khi thi đỗ kì thi tuyển khảo） 

 

＊Sau khi đỗ kì thi tuyển khảo, xin vui lòng nộp các hồ sơ sau. Nếu đến hạn nộp mà hồ sơ vẫn chưa đến, tư cách xin vào 

trường sẽ bị hủy, nên xin vui lòng lưu ý điều này.  

 

Hãy lưu ý rằng hồ sơ cần nộp có thể sẽ khác nhau tùy vào quốc tịch của học sinh, nên vui lòng hãy xác nhận 

lại lần nữa với nhà trường. 

 

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú  Bản sao hộ chiếu   

Chứng minh nhân dân và bản dịch Giấy được phép nhập học   

Đơn nhập học・Sơ yếu lý lịch・Lý do du học và bản dịch Giấy chứng nhận tốt nghiệp trường học gần nhất và bản dịch  

Bảng điểm trường học gần nhất và bản dịch  Giấy chứng nhận bằng cấp    

Giấy chứng nhận học tiếng Nhật và bản dịch   Bằng tiếng Nhật JLPT・NAT・TOPJ  

Giấy chứng nhận công việc học sinh và bản dịch  Đơn bảo lãnh tài chính và bản dịch   

Chứng minh nhân dân người bảo lãnh và bản dịch  Giấy xác nhận số dư và bản dịch  

Giấy xác nhận công việc và thu nhập người bảo lãnh và bản 

dịch 

Giấy xác nhận nộp thuế và bản dịch 

Giấy chứng nhận hình thành tài sản và bản dịch  Hộ khẩu và bản dịch  

Giấy chứng nhận dịch thuật  10 tấm hình  

 

 

５. Quy trình từ khi nộp hồ sơ đến khi nhập học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh có nguyện vọng nhập học  

Trường Nhật Ngữ Abeno  
 

 

①  Nộp hồ sơ xin nhập học  

 

⑤ Chuyển tiền học phí 

 

⑦ Xin Visa・Nhận Visa 

 

⑧ Đến Nhật 

② Xem hồ sơ 

Phỏng vấn      

Kiểm tra tiếng Nhật  

 
③ Phát hành đơn được 

phép nhập học 

   Gửi đi bảng học phí.  

 
④ Đăng kí lên cục 

Xuất nhập cảnh/ 

phát hành/ thông 

báo.  

 
⑥ Gửi giấy chứng 

nhận tư cách lưu trú, 

giấy chứng nhận 

nhập học.  

 
⑨ Thủ tục Nhập học, 

chi viện du học sinh 

cuộc sống, sinh 

hoạt.  



６．Nơi ở  

Trường Nhật ngữ Abeno, dưới sự giúp đỡ của Bộ phận Bất động sản công ty cổ phần TSC, để các bạn học sinh mới sang 

Nhật lần đầu an tâm, trường giới thiệu nơi ở cho du học sinh. Học sinh sẽ ở các nhà gần trường để tiện cho việc đi học.    

＊Tuy nhiên, học sinh có thể ở chung với người thân trong gia đình tại Nhật nếu nếu học sinh có người thân 

trong gia đình ở Nhật, điều kiện nhà người thân cách trường trong vòng 20 phút đi xe đạp.  

１．Điều khoản vào nhà  

    １)  Học sinh ở nhà do trường giới thiệu từ 6 tháng trở lên. Sau 6 tháng học sinh có thể chuyển nhà nếu có nguyện vọng.  

    ２） Thiết bị điện（Máy giặt/Máy lạnh/Tủ lạnh/Nồi cơm điện/Bếp）, trường cho học sinh mượn xe đạp miễn phí. (Tuy 

nhiên, học sinh nộp tiền đặt cọc 5000 yên, khi tốt nghiệp trường sẽ trả lại).    

    ３）Miễn phí Internet.  

 

２．Về tiền nhà  

１)  Tiền đầu vào là 20,000 Yên. ※Học sinh đóng cùng lúc với tiền nhà.  

    ２） Tiền nhà một tháng là 30,000 Yên. 

  

Phí đầu vào Tiền nhà（2người/ 1phòng） Khác 

20,000 Yên 30,000 Yên 
Tiền điện nước trả theo 

thực tế sử dụng. 

 

 

７．Chuyển khoản các khoản phải nộp  

  Về các khoản cần nộp、Trường Nhật ngữ Abeno sẽ hướng dẫn riêng, học sinh hãy chuyển khoản theo kỳ hạn quy định.  

Nếu học sinh chuyển tiền thông qua công ty hoặc trường học mà học sinh đang học, hãy theo hướng dẫn của họ.  

Lưu ý）Thuế tiêu thụ hiện tại tháng 10/2018 là 8%.  

Từ tháng 10/2019 thuế tiêu thụ dự kiến tăng lên 10%.    

１．Tiền học phí                 ＊Chưa tính thuế tiêu thụ.  

 Lúc nhập học 1 năm sau 1 năm rưỡi sau 

Phí kiểm duyệt 30,000 Yên     

Phí nhập học 50,000 Yên   

Học phí 600,000 Yên 300,000 Yên 300,000 Yên 

Tài liệu giảng dạy khác 89,000 Yên 48,000 Yên 41,000 Yên 

Tổng 769,000 Yên 348,000 Yên 341,000 Yên 

Khóa 1 năm 6 tháng 1,117,000 Yên 

Khóa 2 năm 1,458,000 Yên 

 



２．Tiền giữ   

Những chi phí như là tiền tài liệu giảng dạy, tiền gia nhập bảo hiểm, tiền năng lực Nhật ngữ, sau khi tốt nghiệp sẽ tính toán 

và thanh toán lại cho học sinh nếu chưa dùng hết.   

＊Trong chi phí các tài liệu giảng dạy, đối với khóa học 2 năm thì đã bao gồm 2 lần đóng lệ phí thi năng lực Nhật ngữ, 

đối với khóa học 1 năm 6 tháng thì đã bao gồm 1 lần đóng lệ phí thi năng lực Nhật ngữ.  

 

３．Thông tin tài khoản ngân hàng 

SWIFT CODE:          SMBCJPJTOSA   

 

Tên ngân hàng：     三井住友銀行  海外事業部 普通口座 OSB1630-0243878 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)   

International Business Operation Department, Osaka 

ordinary account  OSB1630-0243878  

 

阿倍野日本語学院  ABENO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

 

Địa chỉ ngân hàng  〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 4-6-5  

 4-6-5, Kitahama, Chuo-ku, Osaka, 541-0041, Japan  

  

 

Trong trường hợp học sinh không thể đến Nhật được vì lý do Visa không được cấp, nhà trường sẽ hoàn lại tiền học phí trừ đi 

các khoản phí nhập học, phí tuyển khảo. Tuy nhiên, học sinh có trách nhiệm chi trả chi phí chuyển khoản khi hoàn tiền.  

 

 

８．Thông tin liên lạc  

 Trường Nhật ngữ Abeno  
〒545-0021 Osaka, Osaka-shi, Abeno-ku, Hannan-cho, 4-12-1 TSC Abeno Building 

    Điện thoại Gọi từ nước ngoài ＋８１－６－４３９９－７３３３   Gọi từ trong nước ０６－４３９９－７３３３ 

    FAX  Gọi từ nước ngoài ＋８１－６－４３９９－７３３４ Gọi từ trong nước ０６－４３９９－７３３４ 

E-mail  abenojapan@gmail.com   (Tiếng Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Myanmar)    

E-mail  abenojapan.vn@gmail.com (Tiếng Việt, Tiếng Anh)  
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