
Sau khi được cấp visa, người xin nhập học thông báo cho nhà trường và tiến hành nhập cảnh vào Nhật Bản 
theo thời gian và chuyến bay được nhà trường chỉ định. 

LỊCH TRÌNH CÁC THỦ TỤC TỪ KHI NỘP ĐƠN XIN NHẬP HỌC ĐẾN KHI NHẬP HỌC 
 

Nhập học tháng 4     Nhập học tháng 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Tiếng Nhật trường Chuyên ngành Phúc lợi Quốc tế YMCA Wakayama 
 

 

 

Nộp đơn xin kiểm tra phỏng vấn cho Khoa Tiếng Nhật 

trường Chuyên ngành Phúc lợi Quốc tế YMCA 

Wakayama. (Có thể gửi bằng Fax hoặc Email) 

Nộp đơn xin kiểm tra phỏng vấn cho Khoa Tiếng Nhật 

trường Chuyên ngành Phúc lợi Quốc tế YMCA 

Wakayama.(Có thể gửi bằng Fax hoặc Email) 

Thực hiện kiểm tra phỏng vấn vào ngày giờ do Khoa Tiếng Nhật trường Chuyên ngành Phúc lợi Quốc tế  

YMCA Wakayama chỉ định. 

Sau khi kiểm tra phỏng vấn, những người nhận được 

thông báo đỗ từ Khoa Tiếng Nhật trường Chuyên 

ngành Phúc lợi Quốc tế YMCA Wakayama cần gửi hồ 

sơ để xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú và phí 

tuyển chọn nhập học 20.000 Yên tới trường YMCA 

Wakayama (hoặc tổ chức liên kết tại nước sở tại) 

chậm nhất là cuối tháng 11. 

Sau khi kiểm tra phỏng vấn, những người nhận được 

thông báo đỗ từ Khoa Tiếng Nhật trường Chuyên 

ngành Phúc lợi Quốc tế YMCA Wakayama cần gửi hồ 

sơ để xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú và phí 

tuyển chọn nhập học 20.000 Yên tới trường YMCA 

Wakayama (hoặc tổ chức liên kết tại nước sở tại) 

chậm nhất là cuối tháng 5. 

Khoa Tiếng Nhật trường Chuyên ngành Phúc lợi Quốc tế YMCA Wakayama tiến hành xin Cục Quản lý Nhập 

cảnh Osaka cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, Cục Quản lý Nhập cảnh Osaka sẽ kiểm tra hồ sơ xin cấp 

(khoảng 2 tháng) và cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú.  

Khoảng cuối tháng 2, nhà trường gửi cho người xin 

nhập học bản sao giấy chứng nhận tư cách lưu trú và 

hồ sơ thủ tục nhập học. Bản chính giấy chứng nhận tư 

cách lưu trú sẽ được gửi sau khi việc gửi tiền dưới 

đây được xác nhận (Tiền nhập học và tiền học phí 1 

năm tổng cộng 700.000 Yên). 

Khoảng cuối tháng 8, nhà trường gửi cho người xin 

nhập học bản sao giấy chứng nhận tư cách lưu trú và 

hồ sơ thủ tục nhập học. Bản chính giấy chứng nhận tư 

cách lưu trú sẽ được gửi sau khi việc gửi tiền dưới 

đây được xác nhận (Tiền nhập học và Tiền học 1 năm 

tổng cộng 700.000 Yên). 

Người xin nhập học nộp hộ chiếu, giấy chứng nhận tư cách lưu trú, giấy thông báo cho phép nhập học của 
Khoa Tiếng Nhật trường Chuyên ngành Phúc lợi Quốc tế YMCA Wakayama để xin cấp thị thực (visa) tại Đại 
sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản tại nước ngoài. 

Sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, người xin nhập học đến trường, làm thủ tục nhập học và tham gia buổi 
hướng dẫn dành cho người mới nhập học. 

〒640-8323 Wakayama-shi Oda 1-12-13 

TEL：073-473-3338 FAX：073-473-2666 

E-mail：japanese@wakayamaymca.org  http://www.wakayamaymca.ac.jp/en/wp/ 

 

 

 
Khoa Tiếng Nhật trường Chuyên ngành Phúc lợi Quốc tế YMCA Wakayama 

Nội dung tuyển sinh 2019 
 

Mục đích của khóa học này là để đào tạo năng lực tiếng Nhật ở tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và cung 
cấp hiểu biết về văn hóa Nhật Bản cho những người muốn học tiếng Nhật một cách thực sự bài bản. Khóa học 
đặc biệt thích hợp với các đối tượng sau: những người muốn sử dụng tiếng Nhật trong công việc, những 
người muốn học ở các trường chuyên ngành, đại học, cao học tại Nhật Bản, những người muốn học các kiến 
thức và kỹ thuật chuyên môn, v.v…  
 

Khóa học 
 Khoảng thời gian học Số lượng tuyển sinh Visa Khoảng thời gian nộp đơn xin 

nhập học 

Khóa 1 năm 4/2019～3/2020 20 người Du học 1/9/2018～30/11 

Khóa 1.5 năm 10/2019～3/2021 20 người Du học 1/3/2019～31/5 

Khóa 2 năm 4/2019～3/2021 20 người Du học 1/9/2019～30/11 

 

Lịch học 
 
Buổi sáng 

 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 

Bắt đầu 9：10 10：10 11：10 12：10 

Kết thúc 10：00 11：00 12：00 13：00 

 

Buổi chiều 

 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 

Bắt đầu 13：30 14：30 15：30 16：30 

Kết thúc 14：20 15：20 16：20 17：20 

＊Lớp học được quyết định dựa vào kết quả bài kiểm tra trình độ . Tuỳ vào mỗi lớp , sẽ có tiết học  buổi sáng 
hoặc buổi chiều 

＊Thứ hai～Thứ sáu (Nghỉ vào Thứ bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ và các ngày theo quy định của nhà trường) 

＜Nghỉ hè＞:   ngày 3 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 

＜Nghỉ đông＞:  ngày 21 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 

＜Nghỉ xuân＞:  ngày 19 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4



 
Điều kiện nộp đơn xin nhập học 

Cần phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây. 
・Đã hoàn thành quá trình học tập 12 năm trở lên tại trường học chính quy.  
・Đạt trình độ tiếng Nhật tối thiểu cấp độ N5 Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật. 
・Đã đạt cấp độ N5 Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật hoặc cấp độ F của J-TEST trở lên. 
・Xác định rõ mục đích học và con đường hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp. 
・Đảm bảo có thể chi trả các loại chi phí trong thời gian học tập tại trường như học phí, sinh hoạt phí, 
v.v…(Người đảm bảo chi trả phải là người thân như bố me, hoặc cô dì, chú bác, anh chị em, vợ hoặc chồng.) 

 

Phí tuyển chọn 
20.000 Yên   

＊Thanh toán khi nộp hồ sơ xin nhập học tại nơi tiếp nhận của trường hoặc nơi tiếp nhận của các tổ chức trung 
gian xin nhập học. 

 

Học phí 
 Tiền nhập học Tiền học Tiền giáo trình Tổng 

Khóa học 1 năm 100.000 Yên 580.000 Yên 20.000 Yên 700.000 Yên 

Khóa học 1.5 năm 100.000 Yên 870.000 Yên 30.000 Yên 1.000.000 Yên 

Khóa học 2 năm 100.000 Yên 1.160.000 Yên 40.000 Yên 1.300.000 Yên 

＊Nộp học phí tại nơi tiếp nhận của trường hoặc chuyển tiền vào tài khoản sự chỉ định của trường. 
＊Không hoàn trả phí tuyển chọn đã nộp. Ngoài ra, về nguyên tắc không hoàn trả tiền nhập học và tiền học ngoại trừ 

trường hợp đã tiến hành đúng các thủ tục nhưng không lấy được visa.  

＊Trường hợp bắt đầu học từ lớp trung cấp 1 trở lên, ngoài số tiền đóng như trên, còn đóng thêm từ 3000-5000 
tiền sách (Trường hợp nếu cần). 

＊Các hoạt động ngoại khoá ngoài giờ, giờ học đặc biệt, tham dự giờ học bổ trợ, có mất phí trong 1 số trường 
hợp. 

＊Khi chuyển tiền học, vui lòng ghi rõ họ tên của du học sinh để tránh trường hợp nhầm lẫn (Tốt nhất người 

chuyển tiền là du học sinh). 

 
 
 
 

Chi phí cho 1 năm (ví dụ) 
Học phí 720.000 Yên (bao gồm phí tuyển chọn) 

Phí vào ký túc xá 50.000 Yên , Bảo hiểm hỏa hoạn 6.000 Yên (1năm) 

Phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân khoảng 19.000 Yên (1 năm/1 lần), Tiền đảm bảo để mượn xe đạp 5.000 Yên 

Chi phí cho 1 năm: Tiền thuê nhà 204.000～408.000 Yên, Tiền điện-Tiền ga-Tiền nước 48.000 Yên～72,000 Yên, 

Tiền ăn 240.000～360.000 Yên, Tiền điện thoại di động 120～50.000 Yên, Tiền Internet  30.000～60.000 Yên. 

Tổng cộng: khoảng 1.322.000～1.750.000 Yên (khoảng 273.721.000-362.338.000 đồng) 
 

 

 

 

Do tình hình trong nước và quốc tế, hiện nay Cục Quản lý Nhập cảnh Osaka ngày càng tiến hành kiểm tra chặt chẽ 

đối với các trường hợp người Việt Nam xin du học Nhật Bản. 

Do đó, chúng tôi cần phải tiến hành: 1.Xác nhận mong muốn học tập và năng lực học của người xin du học; 2.Xác 

nhận tình hình kinh tế có thể chuẩn bị cho các chi phí cần thiết trong thời gian du học hay không. Bởi vậy, YMCA 

Wakayama đang thực hiện kỳ thi phỏng vấn tại Việt Nam. Những người có nguyện vọng nhập học vào trường 

YMCA Wakayama cần phải xác nhận rõ các mục dưới đây để bắt đầu việc chuẩn bị xin du học. 
 

Về kỳ thi phỏng vấn tại Việt Nam 

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra trước căn cứ vào đơn xin kiểm tra phỏng vấn. Sau đó, chúng tôi sẽ thông 
báo lịch trình và địa điểm kiểm tra của kỳ thi phỏng vấn tại Việt Nam.  

 Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 10 

Thời gian thi phỏng vấn tại Việt Nam Cuối tháng 9～giữa tháng 10 Cuối tháng 3～giữa tháng 4 

Hạn nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú 30/11   31/5 

 

Danh sách hồ sơ cần thiết để xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú 
Những người đã đỗ kỳ thi phỏng vấn cần chuẩn bị các giấy tờ sau để xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu 
trú. 

 
【Tài liệu nộp cho Cục Quản lý Nhập cảnh】 
・Đơn xin nhập học, Bản lý do xin học, Giấy cam kết (theo mẫu do nhà trường quy định) 
・Ảnh（dọc 4cm× ngang 3cm）6 ảnh 
・Bản sao hộ chiếu 
・Bản sao chứng minh thư (giấy khai sinh) 
・Giấy chứng nhận tình hình học tiếng Nhật và Bản chứng nhận Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật hoặc J-Test (nộp 

bản chính) 
※Trường hợp sắp thi, nộp bản sao Phiếu dự thi J.TEST 

・Chứng nhận tốt nghiệp của trường học sau cùng (nộp bản chính)  
※Trường hợp sắp tốt nghiệp, nộp Giấy chứng nhận đang học tập (bản chính) hoặc Giấy chứng nhận sắp 
tốt nghiệp (bản chính). 

 
・Bản chi trả kinh phí 
・Giấy chứng minh số dư tài khoản ngân hàng và bản sao sổ giao dịch tài khoản   

※Cần phải có số dư tối thiểu 2.400.000 Yên (480.330.000 VND). 
・Bản chứng minh quan hệ họ hàng giữa người chi trả kinh phí và người xin du học   

※Trong trường hợp người chi trả kinh phí đang ở Nhật, cần phải nộp Phiếu công dân và sổ hộ tịch của các 
thành viên trong hộ.  

 
【Các giấy tờ nhà trường lưu】  ※Sẽ nộp khi Cục Quản lý Nhập cảnh đề nghị 
・Bảng điểm của trường học sau cùng (nộp bản chính) 
・Giấy chứng minh lý lịch của người xin du học   

※Giấy chứng minh của công ty đang làm việc hoặc của trường học khác 
・Giấy chứng minh đang làm việc, Giấy chứng minh nộp thuế thu nhập của người chi trả kinh phí 
・Bản sao sổ hộ khẩu của các thành viên trong gia đình 
   
  ≪Điểm chú ý≫ 
※Hồ sơ xin nhập học tháng 4 cần được hoàn thành và nộp từ tháng 8 trở đi; còn hồ sơ xin nhập học tháng 10 
cần được hoàn thành và nộp từ tháng 2 trở đi. 
※Cần gửi bản dịch tiếng Nhật kèm theo tất cả các giấy tờ được viết bằng ngôn ngữ khác, không phải là tiếng 
Nhật. 
 


