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Trường chúng tôi tọa lạc trong khu vực trung tâm của Osaka nhộn nhịp nên giao thông 
rất thuận tiện.
●Tuyến tàu điện ngầm nhà ga Hommachi từ cổng 21 đi bộ mất 2 phút
●Đi bộ đến Shinsaibashi mất 10 phút
●Đi xe điện đến Namba / Umeda mất 10 phút, đi xe đạp mất 15 phút

Địa điểm Học viện Quốc tế J

Hỗ trợ giới thiệu việc làm thêm !

Cơ sở khám bệnh trực thuộc cùng tập đoàn!  Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện !

Thiết kế các lớp học phục vụ nguyện vọng sau tốt nghiệp của học sinh như lớp luyện thi, lớp tiếng nhật thương mại.

Mỗi học sinh sẽ có một giáo viên được phân công phụ trách hướng nghiệp, học lên.

Là một ngôi trường đẹp nằm ở trung tâm Osaka!

Lớp học có sự cân bằng giữa các quốc gia!

Là trường Nhật ngữ được thành lập bởi tập đoàn Kokusai Tsushinsha, một tập đoàn có lịch sử phát triển 

lâu dài, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xuất bản, IT, y tế, giáo dục v.v… Năm 2004, trường chúng tôi 

đã được pháp nhân tài chính Hiệp Hội Xúc Tiến Giáo Dục Tiếng Nhật công nhận là trường đạt chuẩn.

Để hỗ trợ cho học viên tiếp tục học lên cao, trường chúng tôi đang mở các lớp huấn luyện phương pháp 

khi thi, áp dụng phương pháp hướng dẫn cá nhân tùy theo học lực của từng học viên và trường mà học 

viên muốn thi vào.

chuo odori

Công viên
Shin-awaza

Ga Honmachi

Học viện quốc tế J

Yotsubashi
suji



3 tháng 1 lần tiến hành
kỳ thi xếp lớp,
hỗ trợ tận tình

Lớp học
Chương trình học

1

Chế độ hỗ trợ toàn diện
giúp hiện thực hóa

ước mơ

Hỗ trợ hướng
nghiệp, học lên

4

An tâm vì có phòng khám
liên kết Renge

Hỗ trợ quản lý sức khỏe

7

Có nhiều loại phòng
để bạn lựa chọn

Hỗ trợ thuê nhà

8

Cùng mường tượng về
1 ngày hoạt động của

du học sinh

Một ngày của
du học sinh

9

Học phí và thủ tục làm hồ sơ
Thông tin tuyển sinh

10

Tổ chức nhiều hoạt động
dã ngoại làm phong phú

quá trình du học

Những hoạt động tiêu
biểu trong năm

5

Công ty liên kết
ATEC- giới thiệu

miễn phí việc làm thêm

Hỗ trợ việc làm thêm

6
Dành cho học viên

sau tốt nghiệp sẽ đi làm

Lớp tiếng nhật
thương mại

INDEX
2

Nội dung học gắn liền thực tiễn
Lớp học buổi tối

3
PHỤ LỤC

Tập đoàn 
Kokusai

tsushinsha 

Ngành xuất bản
Công ty cổ phần synergy souken　Công ty Houdotsushinsha
Công ty USP Management

Tổ Chức Nghiên Cứu Học Tập Suốt Đời　NGO CFDF　NGO ACUP
Tổ chức pháp nhân thông thường  Nghiệp Đoàn Seikatsu Anshin , v.v...

Ngành, lĩnh vực khác

Công ty cổ phần Học viện quốc tế J
Ngành giáo dục

Công ty ATEC
Cung ứng lao động

Công ty R.O.D　Công ty dịch vụ R.O.D
Ngành công nghệ IT, hệ thống

Công ty IBC
Ngành tư vấn, kinh doanh

Công ty Rakuyusha
Ngành quản lý

Công ty Ginga Stage
Ngành dịch vụ Lễ tang

Pháp nhân y học Hiệp hội khám chữa bệnh Renge
NPO Renge Medical Group　Công ty JAHC
Công ty Felice care　Nghiệp đoàn điều dưỡng ACU　Kirishima Forum

Ngành y tế, điều dưỡng, phúc lợi

Tập đoàn K
okusaitsushinsha 

Công ty cổ phần IED
Biên soạn tạp chí, thiết kế, chế tác web

Tập đoàn Kokusaitsushinsha bao 
gồm nhiều công ty thành v iên 
hoạt động trên các lĩnh vực xuất  
bản, giáo dục, giới thiệu việc làm, 
sáng chế máy móc IT, thương mại, 
tư vấn k inh doanh , y tế , đ iều 
dưỡng・phúc lợi, dịch vụ tang lễ 
v.v. Các công ty có liên kết chặt 
chẽ vớ i nhau vớ i mục t iêu đa 
dạng hóa ngành nghề, cung ứng 
các dịch vụ đáp ứng với xu thế 
thời đại.



Lớ
p sơ cấp

Lớ
p trung cấp

Trung cấp I ( 3 tháng )

Trung cấp II ( 3 tháng )

Lớ
p thư

ợ
ng cấp

Thượng cấp I ( 3 tháng )

Thượng cấp II ( 3 tháng )

Lớ
p trên thư

ợ
ng cấp

Lớp tiếng nhật thương mại
( 3 tháng~ )
Đối tượng: Dành cho học sinh có nguyện 
 vọng đi làm tại công ty nhật

Lớp Master ( 3 tháng~ )
Đối tượng: Dành cho học viên muốn tìm hiểu 
 kĩ hơn về tiếng nhật, văn hóa nhật
* Dành cho cả những học sinh có nguyện vọng học 

lên đại học, trung cấp

Lớp học lên đặc biệt
( 3 tháng~ )
Đối tượng: Dành cho học sinh có dự định 
 học lên đại học công lập, 
 đại học tư lập nổi tiếng, cao học

Trình tự học tập

1

STEP UP!

Quá trình học 
tập và lớp học.

3 tháng 1 lần tiến hành thẩm định khả năng lên lớp, 
hỗ trợ chi tiết từng nội dung

Giúp học viên có thể sử dụng tiếng nhật một cách:
─ Chính xác – Lưu loát – Thích hợp ─

Sơ cấp I ( 3 tháng )

Sơ cấp II ( 3 tháng )

●Xem xét nguyện vọng học nhảy lớp đối với cá nhân đạt những điều kiện nhất định- áp dụng cho mọi trình độ.
●Căn cứ vào số lượng học viên để quyết định mở lớp hay không,  hoặc tiến hành giờ học tập thể.

Lớp sơ cấp

Học tập những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ cần thiết trong giao tiếng bằng tiếng nhật, 
hiểu rõ những yếu tố cấu thành nên tiếng nhật, tích lũy những kĩ năng đó để vận dụng 
vào giao tiếp.
◆ Tiếng nhật tương đương （JLPT） N5 ~ N4

Lớp trung cấp

Mục tiêu giúp học viên không chỉ có những kiến thức về ngôn ngữ dùng trong văn nói mà 
cả những ngôn ngữ dùng trong văn viết, nắm rõ ý nghĩa biểu hiện cụ thể của từng ngôn 
từ, trên cơ sở đó vận dụng vào việc giải thích nhiều hiện tượng nhiều bối cảnh.
◆ Tiếng nhật tương đương （JLPT） N3 ~ N2

Lớp thượng cấp

Mục t iêu giúp học viên trang bị những kiến thức về ngôn ngữ dùng trong văn viết, 
phương thức sử dụng tiếng nhật trong những cuôc hội thoại mang tính lễ nghi trang 
trọng, trên cơ sở đó tích lũy kĩ năng để đưa ra những ý kiến trao đổi về những đề tài khó 
hiểu mang tính trừu tượng.
◆ Tiếng nhật tương đương （JLPT） N2 ~ N1

Giúp học viên trang bị những kiến thức trong giao tiếp để có thể hiểu được nội dung 
bài giảng, viết bài luận tại đại học, cao học của nhật, có thể trao đổi, phát biểu ý kiến 
với giảng viên và bạn bè cùng lớp.

Lớp trên thượng cấp

Lớp học lên đặc biệt

Lựa chọn môn học yêu thích    Giờ học lựa chọn

Bạn có thể lựa chọn những giờ học mà đối với bạn là cần thiết như giờ học luyện thi EJU, 
JLPT, luyện đọc, nghe, hội thoại hay giờ học về văn hóa nhật bản.
(*Áp dụng cho kỳ tháng 4, 10. Mỗi tuần 1 buổi- Lớp thượng cấp)

Có hệ thống giáo trình độc quyền tương ứng từng cấp độ

Giáo trình tự biên soạn

Nếu chỉ giảng dạy bằng các giáo trình cơ bản được bán trên thị trường thì khó có thể đáp ứng được 
việc hỗ trợ từng học sinh. Vì vậy trường chúng tôi soạn thảo ra những tài liệu giảng dạy riêng biệt để bổ 
trợ học tập cho học sinh.Học hội thoại theo giáo trình riêng biệt này sẽ theo các bước nâng cao như 
sau: 「Hội thoại cơ bản thường ngày」⇒「Thuyết trình cụ thể」⇒「Đưa ra ý kiến có sức thuyết phục」

Giúp học viên tích lũy những kĩ năng giao tiếp, nâng cao năng lực nhật ngữ để sau 
khi vào làm tại công ty nhật có thể tự mình thu thập thông tin, hiểu và lập được 
những văn bản trong công việc, đưa ra những đề án, giao thiệp giúp cho công việc 
được diễn ra thuận lợi.

Lớp tiếng nhật thương mại

Nâng cao khả năng sử dụng tiếng nhật một cách chính xác, lưu loát, phù hợp với mỗi 
hoàn cảnh.

Lớp Master

Khóa luyện thi

Tháng 7Tháng 4 Tháng 10Thời điểm nhập học

1 năm / 2 năm 1 năm 9 thángKhóa luyện thi

1 năm

1 năm 6 tháng

Khóa thường

Thời gian
Dành cho đối tượng học sinh có mục tiêu là học chuyển tiếp lên 
trường trung cấp, đại học, cao học.

Khóa thường

Dành cho học sinh có mục tiêu nâng cao khả năng tiếng Nhật, 
học sinh muốn xin việc ở Nhật (hoặc ở quê nhà)

Tháng 1

1 năm 3 tháng

Thời khóa biểu lớp học

Thời khóa biểu lớp họcLớp Đối tượng lớp học

Lớp buổi sáng
【Tiết 1】 09：00 ~ 10：30
【Tiết 2】 10：50 ~ 12：20

【Tiết 1】 13：10 ~ 14：40
【Tiết 2】 15：00 ~ 16：30

Lớp buổi chiều ● Lớp sơ cấp ( I / II )　　　 ● Lớp trung cấp ( I / II )

Được chia ra làm Lớp học buổi sáng (9giờ ~ 12giờ 20phút) và lớp học buổi chiều (13giờ 10phút ~ 16giờ 30phút)

● Lớp trung cấp ( I / II ) ● Lớp thượng cấp ( I / II )
● Lớp học lên đặc biệt ● Lớp tiếng nhật thương mại  ● Lớp Master



Sơ cấp I, II

Trung cấp , Thượng cấp

Bữa tiệc giao lưu quốc tế

Trường Học viện J Kokusaigakuin là trường tiêu chuẩn pilot 「hoàn thành việc đăng ký 
chương trình đào tạo chuẩn tiếng nhật thương mại của Hiệp hội chấn hưng đào tạo nhật ngữ」

●Tiếng nhật trình độ N1（* Có phỏng vấn qua internet）
●Cá nhân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trường trung cấp
●Cá nhân có ý thức tham gia giờ học và các hoạt động tìm việc một cách tích cực

Nội dung giờ học
Những bài đàm thoại trong công việc, đọc hiểu tài l iệu 
công việc, tác phong công việc, hướng dẫn cách viết văn 
bản trong công việc, diễn tập, cập nhật thời sự hiện tại, 
ôn thi BJT, tư vấn từng cá nhân

* Nhận được sự hợp tác tích cực từ rất nhiều các Công ty

Tháng 4 / Tháng 7 / Tháng 10 / Tháng 1
(* Căn cứ vào tư cách lưu trú)

Thời điểm nhập học

20 bạnSố lượng tuyển

Thông tin tuyển sinh (Điều kiện cần thiết)

Lớp

17：30～21：00 (45 phút x 4 tiết)

Thời khóa biểu lớp học

Tiến hành những giờ học gắn liền với thực tiễn

Sử dụng giáo trình tự biên soạn 「AAA」!
Luyện tập kĩ năng hội thoại đồng thời học các mẫu ngữ pháp, từ vựng.
Thông qua giáo trình 「AAA」học sinh sẽ rèn được kĩ năng kéo dài hội 
thoại theo phương thức hỏi - đáp.

Học tiếng nhật theo giáo trình biên soạn 「tiếng nhật trong phim ảnh」, 
thông qua các bộ phim tiếng nhật giúp nâng cao kĩ năng nghe hiểu hội 
thoại bên ngoài trường học, củng cố khả năng hội thoại trong việc lựa 
chọn từ vựng phù hợp với từng văn cảnh. Ngoài ra còn sử dụng giáo 
trình hội thoại- tự biên soạn 「3/2/1」để trau dồi kĩ năng thuyết trình, giải 
thích cụ thể về những đề tài gần gũi trong cuộc sống như đề tài gia đình. 
giấc mơ tương lai. Nhà trường còn tổ chức cả những giờ học về ngôn 
ngữ địa phương vùng Kansai nhằm hỗ trợ người nước ngoài tại Osaka 
vượt qua bức tường ngôn ngữ Kansai nhanh chóng hòa nhập được vào 
văn hóa ngôn ngữ vùng miền Kansai.

Sử dụng t iếng nhật đã học để giao lưu 
thực tiễn với người nhật.

Khi tìm việc thì những kỳ thi mang tính thực tiễn chính 
là 「chìa khóa của sự thành công」!
Thông qua giờ học cung cấp cho bạn kiến thức về tiếng 
nhật, xã hội nhật, văn hóa ứng xử, những điều cần thiết 
đối với một nhân viên công ty, những giờ học mang tính 
thực tiễn nghề nghiệp chắc chắc sẽ giúp bạn chiến 
thắng trong các kỳ tuyển dụng của doanh nghiệp!

Lớp ngắn hạn buổi tối
Tạo dựng lớp học giống với môi trường thực
tiễn giúp học viên tự tin sử dụng tiếng nhật.

3

Giờ học mang tính thực tiễn
+

Các bạn có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động tại các địa phương như là những nhân viên 
tình nguyện!

Thực thi khung cảnh làm việc, hợp tác trong Công ty! Tạo cơ hội cho bạn được tự mình đảm 
nhiệm việc xây dựng những kế hoạch mang tính chất thương mại, quảng cáo!

Giờ học không tiến hành tại khung cảnh lớp học thông thường! 
Thiết lập các hoạt động mô hình phỏng vấn giống như tại văn phòng trong thực tế!

Giới thiệu cho các bạn những giảng viên xuất thân từ nhiều ngành nghề, 
trên cơ sở đó tạo cho các bạn cơ hộitiếp thu những thông tin mới nhất của mọi ngành nghề!

● Sơ cấp I, II
● Trung cấp, Thượng cấp

Lớp tiếng nhật thương mại2

※Lưu ý đối với học viên Việt nam: Lớp học ngắn hạn buổi tối chỉ dành cho những cá nhân đang cư trú tại nhật, đã có visa cư trú ( ví dụ như visa kĩ sư đi làm, visa gia đình v.v).
    Thông tin cụ thể, học phí...xin hãy liên lạc để được tư vấn.



4

Hệ thống hỗ trợ 6 bước!

Biết rõ bản thân mình còn yếu ở điểm nào!  Kỳ thi đánh giá thực lực

Trường chúng tôi tổ chức kỳ thi đánh giá thực lực sơ cấp~ thượng cấp 
vào tháng 2 và 8 ( 3 tháng trước khi diễn ra kỳ thi JLPT, EJU) . Sau kỳ thi 
sẽ phát cho mỗi học sinh phiếu nhận xét, đánh giá về kết quả bài làm. 
Thông qua biểu nhận xét này, mỗi học sinh sẽ hiểu rõ hơn bản thân 
mình có những phần nào chưa tốt để có kế hoạch học tập, cải thiện.

Hỗ trợ luyện thi  J Mugenjuku

Làm sáng tỏ những yếu điểm của học
viên thông qua biểu đồ

Ghi chú riêng biệt từng môn thi,
từng trình độ

Khởi nguồn từ 
J Kokusaigakuin

* Cần đóng thêm chi phí. Vui lòng tham khảo biểu chi phí để biết thêm chi tiết.

Tiếng Nhật・Môn tổng hợp・Toán I・Toán II
Vật lý・Hóa học・Sinh học・Tiếng Anh

Môn học

Đối tượng

Thi hành, thực thi

Môn thi

Học sinh từ trung cấp trở lên 
* Khóa học buổi tối dựa trên sự đăng ký tự nguyện

2 lần / năm

Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu
(Điểm tuyệt đối cho mỗi môn là 150 điểm)

Để có thể thi đậu các trường Đại học quốc lập, công lập, những trường tư 
lập nổi t iếng thì v iệc đạt được điểm cao trong kỳ th i EJU là rất quan 
trọng!Tại lớp luyện thi EJU- Mugenjuku, bạn sẽ có cơ hội học những bí 
quyết để đạt điểm cao!

《Giới thiệu sơ qua về kỳ thi kiểm tra thực lực》 Soạn thảo đề thi tổng hợp từ trình độ
Sơ cấp ～ Thượng cấp!

Gửi, phát cho mỗi học sinh 
những biểu phân tích thực lực,

khả năng

②Chế tác các video hướng dẫn học lên①Phân công phụ trách

Liên tục cung cấp các video hướng dẫn 1 cách phong phú 
về những nội dung cần thiết cho quá trình chuẩn bị thi đại 
học. Những video này rất hữu ích cho học sinh trong việc 
ôn luyện, chuẩn bị.

Bố trí giáo viên phụ trách cho từng học sinh, giáo viên phụ 
trách sẽ theo sát hỗ trợ các em trong suốt quá trình chuẩn 
bị thi cử (hỗ trợ việc chọn trường, chuẩn bị hồ sơ, luyện tập 
phỏng vấn)

③Tổ chức Hội thảo gặp gỡ các trường đại học, trường nghề

Theo định kỳ tiến hành các buổi hội thảo gặp gỡ các trường 
Cao học, Đại học, trường nghề. Tại đây các em học sinh sẽ 
thu thập được thông tin hữu ích từ chính đại diện của các 
trường.

④Tổ chức tham quan trường học

Bạn sẽ có cơ hội được tham quan, trải nghiệm giờ học của các trường Đại 
học, trường nghề. Học sinh sẽ đến các trường đại học, trường nghề để 
thăm trường, tham dự giờ học trải nghiệm hoặc đại diện của các trường sẽ 
đến Học viện quốc tế J để tiến hành các giờ học giao lưu, trải nghiệm.

⑤Tổ chức thi thử EJU/ JLPT

Tiến hành các buổi thi thử trước khi diễn ra kỳ thi chính 
thức nhằm giúp học sinh tự đánh giá năng lực để có kế 
hoạch ôn luyện phù hợp.

Chúng tôi liên kết với khoảng 40 trường Đại học, trường 
nghề nên học sinh của Học viện quốc tế J có thể nhập học 
vào các trường này theo hình thức tiến cử.

⑥Liên kết với các trường

Có chế độ toàn diện trong việc hỗ trợ hiện thực hóa ước mơ học lên 

Hỗ trợ hướng nghiệp, học lên ①

Lớp học thêm
J Mugenjuku có rất 

nhiều lợi ích!

● Với đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm!
● Ôn luyện cả các môn thi khối tự nhiên
● Mở lớp ôn luyện tiếng anh (TOEIC・TOEFL)
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Thành tích thi đậu bậc học cao

Hỗ trợ hướng nghiệp, học lên ②

Lịch Biểu Một Năm Chuẩn Bị Cho Việc Thi Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp

Tháng 4Tháng 3Tháng 2 Tháng 5 Tháng 6

●Thi thử EJU ●Thi thử EJU
●Kỳ thi thực lực

●Thi thử JLPT ●Thi thử JLPT

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4

Tham quan trường

Chuẩn bị hồ sơ dự thi

【Lần ①】Gửi hồ sơ dự thi→Dự thi→Công bố kết quả→Thủ tục nhập học* (* Mỗi trường sẽ có thời gian nộp hồ sơ khác nhau)

Kỳ thi EJU lần 1　Đăng ký (Giữa tháng 2~Giữa tháng 3)→Kỳ thi (Chủ nhật tuần 3 tháng 6)→Công bố kết quả (Cuối tháng 7)

Kỳ thi EJU lần 2　Đăng ký (Trong tháng 7)→Kỳ thi (Chủ nhật tuần 2 tháng 11)→Công bố kết quả (Giữa tháng 12~Cuối tháng)

JLPT lần 1　Đăng ký (Trong tháng 4)→Kỳ thi (Chủ nhật tuần 1 tháng 7)→Công bố kết quả (Cuối tháng 8~Đầu tháng 9)

JLPT lần 2　Đăng ký (Trong tháng 9)→Kỳ thi (Chủ nhật tuần 1 tháng 12)→Công bố kết quả (Cuối tháng 1~Đầu tháng 2)

Giai đoạn chính Nộp hồ sơ dự thi →Dự thi
(Nhiều đợt thi* Mỗi trường có số lần thi khác nhau)→Công bố kết quả→Thủ tục nhập học*

Chuẩn bị hồ sơ dự thi

Gửi hồ sơ dự thi→Dự thi→Công bố kết quả
→Thủ tục nhập học*

Nhập học

Nhập học

Nhập học

●Kỳ thi thực lực

* Các bước nhập học：Thông thường việc chi trả học phí cần thực hiện trong vòng 2 tuần kể từ ngày công bố kết quả đậu

Thi năng lực 
nhật ngữ

JLPT

Kỳ thi du 
học sinh

EJU

Trong trường

Đại học công lập

C
ác kỳ thi

Đại học dân lập

Trường trung cấp

Bộ phận hỗ trợ,
tư vấn thi cử

J Mugenjuku

【Lần ②】Gửi hồ sơ dự thi→Dự thi→Công bố kết quả
 →Thủ tục nhập học* (Năm 2 lần vào kỳ 1 và kỳ 2)

【ゲーム・アニメ関係】　●OCA大阪デザイン＆ＩＴ専門学校　●ECCコンピュータ専門学校
●大阪エンタテインメントデザイン専門学校　●大阪総合デザイン専門学校　●大阪情報コンピュータ専門学校
●清風情報工科学院　●大阪デザイナー専門学校　●日本アニメ・マンガ専門学校　●ＨＡＬ大阪
●専門学校東京ネットウエイブ　●東京コミュニケーションアート専門学校　●ＨＡＬ東京
【ＩＴ関係】　●ECCコンピュータ専門学校　●大阪情報コンピュータ専門学校　●清風情報工科学院　
●新潟コンピュータ専門学校　●日本理工情報専門学校　●ＨＡＬ大阪　●奈良コンピュータ専門学校
●和歌山コンピュータビジネス専門学校　●専門学校東京経理綜合学院　●神戸電子専門学校　●ＨＡＬ東京
【旅行・ホテル関係】　●エール学園　●ＥＣＣ国際外語専門学校　●駿台観光＆外語ビジネス専門学校
●ホスピタリティ ツーリズム専門学校大阪　●大阪ブライダル専門学校　●大阪YMCA国際専門学校
●大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校　●大阪観光専門学校　●東京観光専門学校
●大阪ホテル専門学校　●大阪観光ビジネス学院　●国際観光専門学校名古屋校
【ビジネス関係】　●エール学園　●ＥＣＣ国際外語専門学校　●大原簿記法律専門学校
●清風情報工科学院　●愛甲学院専門学校　●東亜経理専門学校　●専門学校アートカレッジ神戸　
●長岡公務員・情報ビジネス専門学校　●駿台観光＆外語ビジネス専門学校
【調理・製菓関係】　●辻調理師専門学校　●辻製菓専門学校　●大阪キャリナリー製菓調理専門学校
●東京すし和食調理専門学校　●東京製菓学校　●大阪調理製菓専門学校　●服部栄養専門学校

【語学関係】　●ＥＣＣ国際外語専門学校　●エール学園　●駿台観光＆外語ビジネス専門学校　
●大原簿記法律専門学校　●大阪バイオメディカル専門学校　●関西外語専門学校
【ファッション・デザイン関係】　●専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪　●大阪モード学園　
●上田安子服飾専門学校　●文化服装学院　●エス・モード・ジャポン　●ファッションビジネス カレッジ東京　
【音楽関係】　●大阪スクールオブミュージック専門学校　●キャットミュージックカレッジ専門学校
●東放学園音響専門学校　●東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
●専門学校ESPエンタテインメント大阪　●専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京
【自動車関係】　●専門学校新潟国際自動車大学校　●日本理工情報専門学校
●日本モータースポーツ専門学校
【建築関係】　●修成建設専門学校 　●中央工学校ＯＳＡＫＡ　●大阪建設専門学校
【農業・介護関係】　●大阪バイオメディカル専門学校　●新潟農業・バイオ専門学校
●関西保育福祉専門学校　●大阪コミュニティワーカー専門学校　●近畿社会福祉専門学校
【写真・美術関係】　●日本写真映像専門学校　●大阪美術専門学校　●東洋美術学校
【美容関係】　●ECCアーティスト美容専門学校　●大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校
【動物関係】　●大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校
【その他】　●東海歯科医療専門学校　●KBI関西聖書学院　●甲賀健康医療専門学校

●東北大学大学院
●大阪教育大学大学院
●公立はこだて未来大学大学院

●筑波大学大学院
●神戸大学大学院
●首都大学東京大学院

●千葉大学大学院
●広島大学大学院
●大阪市立大学大学院

●北陸先端科学技術大学院大学
●愛媛大学大学院
●大阪府立大学大学院

●京都大学大学院
●九州大学大学院
●北九州市立大学大学院

●大阪大学大学院
●長崎大学大学院【Công lập】

●早稲田大学大学院
●関西大学大学院
●大阪商業大学大学院

●城西大学大学院
●同志社大学大学院
●摂南大学大学院

●明海大学大学院
●立命館大学大学院
●佛教大学大学院

●関西医科大学大学院
●近畿大学大学院
●追手門学院大学大学院

●大阪歯科大学大学院
●桃山学院大学大学院
●流通科学大学大学院

●明治大学大学院
●関西学院大学大学院
●大阪経済大学大学院
●神戸情報大学院大学

【Tư lập】

●北見工業大学
●大阪教育大学
●宮崎大学

●東北大学
●神戸大学
●大分大学

●秋田大学
●奈良女子大学
●鹿児島大学

●新潟大学
●三重大学
●大阪府立大学

●信州大学
●岡山大学
●大阪市立大学

●千葉大学
●香川大学
●滋賀県立大学

●京都大学
●愛媛大学
●高崎経済大学

【Công lập】

●北海道大学
●滋賀大学
●福岡教育大学
●北九州市立大学

●小樽商科大学
●大阪大学
●熊本大学

●慶応義塾大学
●立命館大学
●京都産業大学
●大阪学院大学
●佛教大学
●天理大学

●早稲田大学
●関西学院大学
●拓殖大学
●大阪経済大学
●追手門学院大学
●神戸山手大学

●上智大学
●南山大学
●専修大学
●大阪経済法科大学
●京都精華大学
●神戸国際大学

●中央大学
●関西大学
●東京経済大学
●大阪産業大学
●大阪国際大学
●京都ノートルダム女子大学

●同志社大学
●国士舘大学
●神奈川大学
●大阪成蹊大学
●関西外国語大学
●大阪観光大学

●法政大学
●近畿大学
●獨協大学
●大阪芸術大学
●帝塚山大学
●日本経済大学

●明治大学
●龍谷大学
●東海大学
●大阪商業大学
●大阪女学院大学
●東大阪大学

●福岡大学
●東洋大学
●桃山学院大学
●阪南大学
●羽衣国際大学
●神戸医療福祉大学

●立教大学
●日本大学
●京都外国語大学
●摂南大学
●流通科学大学

Cao học

Đại học

Trường trung cấp nghề 

... Các bậc học khác

... Các bậc học khác

... Các bậc học khác

Chế tác các video hướng dẫn thi đại học, trường nghề ( cách chọn trường, chi phí học lên, thi cử…)

Phụ trách hướng nghiệp, học lên sẽ tiến hành tư vấn riêng biệt cho từng học sinh (Tư vấn chọn trường, Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự thi, Hướng dẫn thi phỏng vấn…)

Tổ chức Hội thảo tuyển sinh , tham quan các trường Đại học, trường nghề

Luyện thi EJU, JLPT, thi Đại học

Tham quan trường

Tham quan trường

Bắt đầu nộp hồ sơ kỳ thi AO→Đỗ lần 1　Cung cấp giấy tờ cần thiết→Đậu
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Những sự kiện, 
hoạt động 
thường niên

● Kỳ thi cuối kỳ tháng 7

● Kỳ nghỉ hè
● Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh tháng 7
● Kỳ thi đánh giá thực lực- nội bộ trường

● Kỳ thi thử JLPT trong nội bộ trường
● Dã ngoại
● Kỳ thi cuối kỳ tháng 4

● Kỳ thi thử EJU
● Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh tháng 4

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

● Lễ nhập học kỳ tháng 10 ● Học nội quy
● Giao lưu giữa du học sinh ● Hội thảo gặp gỡ các trường
● Kỳ thi thử EJU

● Kỳ thi thử JLPT trong nội bộ trường
● Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học
　sinh tháng 10
● Ngày hội thể thao

● Kỳ thi cuối kỳ tháng 10

● Lễ nhập học kỳ tháng 1
● Học nội quy
● Giờ học kĩ năng sơ cứu

● Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh tháng 1
● Kỳ thi đánh giá thực lực- nội bộ trường
● Lớp học về điều dưỡng(đối tượng là học sinh tốt nghiệp)
● Lớp học tiếng Nhật thực tiễn(đối tượng là học sinh tốt nghiệp)

● Thuyết trình
● Dã ngoại
● Kỳ thi cuối kỳ tháng 1
● Lễ nhập học

● Lễ nhập học kỳ tháng 4
● Học nội quy
● Giao lưu giữa du học sinh

● Lễ nhập học kỳ tháng 7
● Học nội quy
● Giờ học kĩ năng sơ cứu
● Hội thảo gặp gỡ các trường



《Bảng liệt kê nơi làm việc》

Làm thêm

ATEC là công ty giới thiệu việc làm thêm cho học sinh nước 
ngoài. Công ty sẽ hướng dẫn nhằm nâng cao khả năng giao 
tiếp, cung cách làm việc, chào hỏi trong công việc của Nhật, 
sau đó sẽ đưa các em đến giới thiệu cho các công ty. Cam kết 
hỗ trợ việc làm cho học viên đang theo học tại Học viện Quốc 
tế J. Chúng tôi giới thiệu việc làm thêm cho cả học sinh sơ cấp.

Công ty giới thiệu việc làm ATEC Asia

Giới thiệu du học sinh người nước ngoài vào các cửa hàng, công ty đa dạng trong nhiều lĩnh vực như 
ngành dịch vụ, ngành chế tạo,…

* Tùy công việc mà mức lương giờ khác nhau. Bất cứ công việc nào cũng không thấp hơn mức lương tối thiểu đã quy định 
ở vùng miền đó. Hãy liên lạc để biết thêm chi tiết.

Thành tích giới thiệu

Công ty ATEC sẽ hỗ trợ giới thiệu miễn phí việc làm thêm!

Quản lý sức khỏe
Bạn sẽ được ưu tiên miễn giảm chi phí khám
bệnh tại phòng khám liên kết Renge !

Học sinh của Học viện Quốc tế J nếu thỏa mãn 
những điều kiện nhất định thì theo quy chế khám 
miễn phí trong chi phí giới hạn của Cơ sở Renge sẽ 
có thể được khám bệnh một cách miễn phí hoặc 
với chi phí thấp.
Sau khi nhập cảnh sẽ tổ chức khám sức khỏe, hỗ 
trợ triệt để cuộc sống du học cho các bạn!

Renge clinic 《Nha khoa・Y tế》

Vị trí của Renge clinic 《Đi bộ: khoảng 3 phút》

6
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▲Khám sức khỏe

Công ty

Công ty sản xuất

Nhà hàng

Công ty giặt là

Khách sạn

Công ty vệ sinh

Cơ sở dưỡng lão, phúc lợi

Nội dung công việc

Biên / Phiên dịch

Công việc tiếp khách

Công việc làm bếp

Giặt là chăn nệm

Vệ sinh phòng

Dọn vệ sinh

Tất cả nội dung của công việc điều dưỡng

Trình độ tiếng nhật

Dành cho trình độ thượng cấp

Dành cho trình độ trên trung cấp

Trình độ sơ cấp vẫn được

Trình độ sơ cấp vẫn được

Trình độ sơ cấp vẫn được

Trình độ sơ cấp vẫn được

Trình độ sơ cấp vẫn được

Cửa ra số 23

Family Mart

Công viên
Shin-awaza

Ga Honmachi

Cơ sở y tế Renge 
(Tầng 2 tòa nhà Kokusaitsushinsya)

Học viện quốc tế J

chuo odori

Yotsubashi suji

Địa chỉ ATEC 《Đi bộ: khoảng 1 phút》

chuo odori Ga Honmachi

ATEC
（Itachibori 1bankan 5F）

Học viện quốc tế J

Family Mart

Yotsubashi
suji



tháng / 47,000yên~53,000yên(tùy theo phòng) 
+ 12,000yên（phí quản lý, điện nước ga）＋phí gửi xe 500 yên

Kí túc xá này mới được xây dựng năm 2022. An ninh tốt với hệ thống khóa tự động, các  phòng 

được trang bị đầy đủ thiết bị nên bạn có thể an tâm để bắt đầu ngay cuộc sống mới.

 *Khu vực nấu ăn, giặt đồ, sấy khô có tại khu vực chung tầng 1.

Phí vào ký
túc xá

Thiết bị phòng ở Điều hòa, Tủ lạnh, Giường, Bàn ghế, tủ đề quần áo, bình nấu nước, rèm cửa, gương, thùng rác
*Chăn (mềm) cần đặt mua riêng

Tiền phòng     37,000yên
Phí quản lý       5,000yên  Tiền điện nước ga  8,000yên

Tiền phòng / tháng

Phí vào phòng   53,000yên
Chi phí khác      40,000yên(*Chi phí bảo hiểm nhà ở, phí dọn dẹp)

Phí đầu vào

株式会社
BeGoodJapan

Kí túc xá ( Phòng 1 người ) 【J House NAMBA】

Hỗ trợ thuê nhà
Hãy lựa chọn căn phòng phù hợp với phong cách của bạn!
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Trường chúng tôi có Kí túc xá phòng 1 người (36 phòng) và KTX phòng 4 người.Bên cạnh KTX thì chúng tôi có liên kết với 

Công ty bất động sản Arkadia để có thêm phòng 1 người cho học s inh chọn lựa.Chúng tô i l iên kết cả với Công ty 

「BeGoodJapan」là đối tác chuyên cung cấp phòng ở kiểu sharehouse

tháng / 31.000 yên~36.000yên
*Phí quản lý chung

Xe đạp 14 phút, Đi bộ 32 phút

Công ty Arkadia có nhiều căn nhà gần trường chúng tôi ( khoảng 15 phút đi xe đạp) ,với nhiều mức giá khác nhau.

Bạn có thể thuê nhà với thời hạn tối thiểu từ 3 tháng, trước nhập cảnh bạn có thể nhờ họ mua đồ đạc. Công ty có đội ngũ thông 

dịch hỗ trợ các thứ tiếng Việt, Trung, Hàn, Anh nên sẽ hỗ trợ mọi trao đổi của bạn từ trước nhập cảnh cũng như trong suốt quá 

trình thuê nhà.

Giá phòng

Ủy thác mua đồ dùng

Các bước
kí kết

hợp đồng
Liên lạc trao đổi

Nộp đơn đăng
ký cho nhà trường

Các bước
kí kết

hợp đồng

tháng / 26.000 yên~
（Tiền ga, điện, nước / số tiền thực tếTiền Internet / bao gồm）

Vui lòng trao
đổi tại đây

Vui lòng trao
đổi tại đây

Vui lòng trao
đổi tại đây

Vui lòng trao
đổi tại đây

Khoảng cách đến trường

Giá phòng

Khoảng cách đến trường

Giá phòng

Khoảng cách đến trường

Ví dụ

Ví dụ

Đi xe đạp 25 phút, Qua 3 ga tàu điện ngầmKhoảng cách đến trường

Giới thiệu những căn phòng cách trường khoảng 20 phút đi xe đạp.

Kí túc xá ( Phòng 4 người )

* Khi đăng ký ở KTX học sinh cần đóng tiền phí nhập KTX.  Phí nhập KTX là 53,000 yên ( khóa dài hạn), 32,000 yên ( khóa ngắn hạn).
* Ngoài ra trong khoảng đi bộ 7 phút ~ đi xe đạp 20 phút từ kí túc xá cũng có rất nhiều. Nội dung cụ thể vui lòng xem trên Website của trường.

Xe đạp 8 phút, Đi bộ 14 phút

Bạn có thể ủy quyền trước cho công ty bất động sản mua giúp bạn các vật dụng như giường, bàn học, chăn nệm, lò vi sóng, nồi cơm điện…
※Bạn có thể xem các thông tin chi tiết về từng căn phòng tại website của công ty bất động sản. Tại website của họ có ghi đầy đủ các thông tin,kèm theo hình ảnh và video.

Xem thông tin nhà ở

trên web công ty

bất động sản

Hướng dẫn về hợp 
đồng, phòng ở, thiết bị

Chuyển khoản quốc
tế chi phí ban đầu

Nhập cảnh,
kí hợp đồng

Hướng dẫn
nhận phòng

Phòng 1 người

NHÀ Ở GHÉP
Công ty cổ phần BeGoodJapan- là công ty chuyên giới thiệu nhà ở tập thể share house. Sau đây là thông tin tòa nhà- Be good 

nanba ebisu do Công ty BeGoodJapan quản lý.( Hố trợ tư vấn các thứ tiếng Trung, Việt, Anh)
※Nếu thuê phòng qua sự giới thiệu của trường chúng tôi thì sẽ được áp dụng mức giá đặc biệt sau:
・Hợp đồng thuê 5 tháng – được giảm 1000 yên, hợp đồng thuê từ 6 tháng trở lên- được giảm 6000 yên 
・Được miễn phí tiền gửi xe đạp mỗi tháng 500 yên

BeGood なんば恵美須【Be Good Namba Ebisu】

Xe đạp 19 phút, Đi bộ 49 phút

Xác nhận thông
tin phòng trống

Chuyển khoản quốc
tế chi phí ban đầu

Nhập cảnh,
kí hợp đồng

Hướng dẫn
nhận phòng



7：15【Thức dậy】

Start

Trải nghiệm 1 ngày cùng bạn 
RYNING NICKLAS BENGT CLAES 
đến từ Thụy điển

Sau khi thức dậy, ăn sáng và chuẩn bị đến trường.

14：00【Mua sắm・Ăn trưa】
Khi mua sắm tôi xem xét kiểm tra 
mọi thông tin sản phẩm như 
giá cả của các loại rau!

18：00【Ăn tối】

0：00【Chuẩn bị đi ngủ】
Chuẩn bị những việc cần thiết cho 
ngày hôm sau, tắm rửa thư giãn!
Ngủ ngon nhé☆

Đi xe đạp từ kí túc xá đến trường khoảng 15 
phút. Tuy nhiên để không bị trễ giờ học tôi giành 
20 phút trước khi giờ học bắt đầu để di chuyển 
đến trường.

9：00【Thức dậy】
Vì tôi học buổi chiều nên buổi sáng 
có thể thức dậy muộn chút xíu.
Sau đó tôi ăn sáng

10：00【Thời gian tự học】
Tôi ôn tập lại bài cũ và chuẩn 
bị cho bài học hôm nay

1：30
【Chuẩn bị đi ngủ】

Hôm nay tôi đã rất cố gắng!
Ngủ ngon nhé☆

1：00【Làm bài tập】
Trước khi đi ngủ tôi giành khoảng 

30 phút để làm bài tập.

17：30【Bữa tối】
Trước khi đi làm thêm tôi ăn uống cẩn thận!

9
Một ngày của 
du học sinh

9：00【Bắt đầu giờ học】

12：20【Kết thúc giờ học】
Giờ học đã kết thúc!
Tôi đói bụng quá!

「Tôi đến Nhật du học sắp được 2 năm 
rồi nhưng vẫn có cảm giác như mình vừa mới 

bước chân vào J Kokusaigakuin từ ngày hôm qua. 
Khi nhập học tôi bắt đầu học từ trình độ sơ cấp nhưng bây 

giờ tôi đang học ở trình độ N1. Tôi vẫn không thể tin rằng trong 
khoảng thời gian ngắn đó mà khả năng tiếng nhật của mình lại được 

nâng cao đến như vậy. Nhờ vào J Kokusaigakuin đã giúp tôi 
không chỉ việc nâng cao năng lực tiếng nhật mà còn 

giúp tôi có một định hướng rõ ràng cho bước đi 
tiếp theo trong tương lai ！ Nơi đây chính 

là cái nôi nuôi dưỡng giúp cho bản 
thân tôi phát huy rộng rãi, 

hiệu quả mọi khả 
năng của bản 

thân.

Lời nhắn nhủ của bạn 
NICKLAS đến những bạn có 

nguyện vòng vào J Kokusaigakuin

Các bạn có giấc mơ hay mục tiêu gì không？
Với tôi việc đến Nhật đã giúp tôi nhận ra rằng 「thế giới 

này thật rộng lớn~」. Và tôi cũng nhận ra rằng nơi đây có rất 
nhiều điều đang tiềm ẩn. Dù lựa chọn con đường nào thì trong đó 

cũng có điểm hay điểm dở nhưng tất cả đều cho chúng ta 
những kinh nghiệm quý báu. Các bạn cũng vậy, nếu 

có cơ hội 「Học tiếng nhật!」 thì các bạn đừng 
ngần ngại mà hãy nắm bắt lấy! Tại J 

Kokusaigakuin có những du học 
sinh đã biết nắm bắt cơ hội 

đó và đang hăng say 
học tiếng nhật.

Lời nhắn nhủ của bạn 
HUANG PEIHSUAN đến những bạn có 

nguyện vòng vào J Kokusaigakuin

20：00【Thời gian thư giãn】

16：00
【Thời gian tự học】

15：00
【Luyện tập thể thao tại phòng gym】

Mỗi tuần tôi luyện tập thể thao 3 lần tại 
phòng gym. Hôm nay tôi sẽ tập trung 

rèn luyện phẩn trên cơ thể! 

90 phút ×2tiết học
Ngày hôm nay tôi cũng sẽ cố gắng 
học tiếng nhật thật tốt !

Tôi đến phòng tự học của 
trường để học. Tôi làm bài tập 
và ôn luyện lại những kiến thức 
đã học trên lớp ngày hôm đó.
Hán tự thì rất là khó.

Tôi cùng bạn gái chuẩn bị bữa ăn tối.
Hôm nay tôi sẽ nấu ăn!

Món ăn sở trường của tôi là món Cari

Tôi đọc sách, xem TV.
Đây là khoảng thời gian có thể thư giãn.

12：00【Ăn trưa】

Từ nhà đến trường đi xe đạp khoảng 20 phút.
Vào những ngày mưa thì hơi vất vả, nhưng di 
chuyển bằng xe đạp vẫn ok nhé.
Tôi thường đến trường trước khi giờ học bắt đầu 
khoảng 10 phút.

Trước khi đến trường tôi nấu 
ăn và ăn trưa tại nhà.

23：00
【Kết thúc giờ làm thêm・
  Về nhà】
Mỗi ngày tôi làm thêm 5 tiếng rồi về nhà.
Sau đó tắm rửa và thư giãn.

18：00【Giờ làm thêm bắt đầu】
Hiện tại tôi đang làm thêm tại 
quán thịt nướng 1 tuần 3 buổi.
Việc giao tiếp với khách hàng sẽ 
giúp tôi nâng cao năng lực tiếng nhật !

16：30【Kết thúc giờ học】
Hôm nay tôi đã rất cố gắng!
Yeah giờ tôi sẽ về nhà và chuẩn 
bị bữa tối!

13：10【Bắt đầu giờ học】
Mỗi tiết học kéo dài 90 phút, 
việc tập trung vào giờ học hơi vất vả 
chút xíu nhưng tôi luôn cố gắng!

Trải nghiệm 1 ngày 
cùng bạn 
HUANG PEIHSUAN 
đến từ Đài Loan

Bữa trưa hôm nay là món cơm chiên chahan！

Bữa tối nay sẽ làm 

món ăn gì nhỉ?

Tôi rất thích việc rèn luyện thể thao cho cơ thể！

Start



Khóa dài hạn

Khóa nhập học Tháng nhập học

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nộp hồ  sơ lên
Cục nhập cảnh

Thời gian thông báo kết quả COE Trước 2 tháng nhập học

Thủ tục nhập học, nhập cảnh Từ sau khi có kết quả COE ~

Thời gian nhập cảnh Đầu tháng của tháng nhập học

◆Tư Cách Nhập Học

J Mugenjuku

10 Thông Tin Tuyển Sinh

* Tiền sách giáo khoa, chi phí tham gia hoạt động ngoại khóa đã được bao hàm trong tiền học phí.

* Đối với lớp tiếng nhật thương mại, phí giao thông khi tham quan các xí nghiệp hay hoạt động ngoại khóa của lớp sẽ được tính riêng.

* Trong phí duy trì đã bao hàm phí bảo hiểm trách nhiệm bồi thường.

* Về việc hoàn trả tiền đã đóng: Trừ những trường hợp sau sẽ không hoàn lại với bất cứ lý do nào.

1. Nếu bị trượt COE:  hoàn trả lại số tiền đã đóng sau khi trừ đi lệ phí làm hồ sơ

2.Nếu không được cấp visa: hoàn trả lại số tiền đã đóng sau khi trừ đi lệ phí hồ sơ ( kèm điều kiện gửi trả lại cho trường COE, giấy nhập học và giấy tờ chứng nhận lý do không được cấp visa.)

3. Nếu hủy nhập học trước khi sang Nhật vì lý do cá nhân: hoàn  trả lại số tiền đã đóng sau khi trừ đi lệ phí hồ sơ+ tiền nhập học ( kèm điều kiện gửi trả lại cho trường COE, giấy nhập học)

4.Khi hủy nhập học trong khoảng từ sau nhập cảnh đến trước lễ nhập học vì lý do cá nhân:  Hoàn trả số tiền đã đóng sau khi trừ đi lệ phí hồ sơ, phí nhập học, phí hủy nhập học - phí này tương đương 3 tháng học phí ( sẽ chuyển khoản gửi lại sau khi cung cấp 

cho trường giấy tờ chứng minh đã về nước)

5. Điều kiện để được hoàn học phí nếu thôi học sau khi nhập học cần đủ tất cả điều kiện sau: ①Nộp đơn xin thôi học trước 1 tháng trước khi bắt đầu kỳ học mới (1 kỳ học 3 tháng), ②Sau khi về nước hoặc đổi visa cần gửi cho trường các giấy tờ chứng minh đã 

về nước hoặc giấy tờ chứng minh đã đổi xong visa. Trường sẽ hoàn lại học phí những học kỳ mà bạn chưa tham gia giờ học khi bạn đủ các điều kiện trên. ( Lưu ý, nếu thôi học khi chưa học đủ 6 tháng thì sẽ không áp dụng hoàn học phí theo nội dung trên)

6. Trường hợp học sinh bị yêu cầu thôi học do vi phạm quy định pháp luật, nội quy trường thì sẽ không hoàn lại số tiền đã đóng

■Chế độ học bổng: Cấp học bổng căn cứ vào thành tích chuyên cần, học tập, thành tích các kỳ thi. Điều kiện cho mỗi loại học bổng là khác nhau, xin hãy liên hệ để được tư vấn cụ thể.

1) Người có học lịch 12 năm trở lên (tốt nghiệp cấp PTTH hoặc hệ tương đương)
2) Người dưới 30 tuổi  * Nếu trên 30 tuổi, cần giải thích lý do và lý lịch
3) Người đã học tiếng Nhật trên 150 giờ (trình độ năng lực Nhật ngữ N5)

◆Các Bước Làm Đơn Xin Nhập Học

BƯỚC1

◆Giấy tờ cần thiết
１）Đơn xin nhập học (Đơn xin nhập học 2 tờ, Lý do học tập, Bản cam kết)
 Lưu ý 1 ) Ghi chính xác các thông tin về học vấn và những lý lịch khác.
 Lưu ý 2 ) Trường hợp tốt nghiệp sau 5 năm thì cần ghi cụ thể tại phần lý do du học.

２）Bản copy trang thông tin của passport
 ・Trường hợp chưa có passport, cần giấy tờ chứng minh ① Quốc tịch ② Họ tên ③ Giới tính ④ Ngày sinh

３）Giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm
4）Những giấy tờ có thể xác nhận được thông tin hiện tại
 ・Trường hợp đang đi học → Giấy chứng nhận đang học tập
 ・Trường hợp đang đi làm → Giấy chứng nhận đi làm
 ・Trường hợp nghỉ làm → Giấy xác nhận nghỉ việc (cách chức)

5）Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật tương đương trình độ Nhật ngữ N5
 ・Giấy báo đâu và bảng điểm kỳ thi năng lực Nhật ngữ (JLPT), J-TEST, NAT-TEST, TOP-J
 ・Trường hợp không có các chứng chỉ trên, phải có giấy chứng nhận quá trình học tiếng Nhật

6）Giấy tờ có thể xác nhận được mối quan hệ gia đình
 ・Giấy tờ công chứng quan hệ gia đình và Hộ khẩu (có ghi tất cả thành viên gia đình), Giấy khai sinh

7）Hình thẻ 3cm x 4cm
 (Những giấy tờ yêu cầu phát hành trong vòng 3 tháng trước khi nộp cho Cục nhập cảnh)

BƯỚC2

BƯỚC3

BƯỚC4
BƯỚC5

BƯỚC6
BƯỚC7

BƯỚC1

BƯỚC2

BƯỚC3

BƯỚC4

BƯỚC5

BƯỚC6

BƯỚC7

～Các giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh ～
8）Đơn xin bảo lãnh
 (Chú ý) Ngưởi bảo lãnh giải thích chi tiết về việc chi trả chi phí

9）Giấy tờ chứng minh nguồn tiền của người bảo lãnh
 ・Bản gốc giấy xác nhận ngân hàng và bản gôc giấy chứng nhận thu nhập

10）Giấy tờ có thể xác nhận công việc người bảo lãnh
 ・Nếu làm việc trong công ty → cần giấy xác nhận công việc
 ・Trường hợp là chủ doanh nghiệp → cung cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp
 ・Trường hợp kinh doanh cá thể → cung cấp giấy phép kinh doanh

11）Giấy tờ liên quan, chứng minh mối quan hệ giữa người nộp hồ sơ và người bảo lãnh.
 * Tùy từng trường hợp có thể sẽ yêu cầu cung cấp thêm những giấy tờ khác nữa.

Trước 6 tháng nhập học

Trước 5 tháng nhập học

Ví dụ ) tháng 4

Cuối tháng 2

Cuối tháng 2 ~ Giữa tháng 3

Đầu tháng 4

~ Đến cuối tháng 10 của năm
trước năm nhập học 

Giữa tháng 11 của
năm trước năm nhập học

Chuẩn bị đơn nhập học và giấy tờ cần thiết khác

Nộp hồ sơ lên Cục nhập cảnh (* Trường chúng tôi sẽ đảm nhận việc này)

Công bố kết quả xét hồ sơ của Cục nhập cảnh (COE)
(* Cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú COE. 

Phía nhà trường sẽ phát hành hóa đơn thu học phí)

Chi trả học phí
(* Sau khi nhận được chuyển khoản học phí, phụ phí, chúng tôi sẽ gửi về 

Việt nam bản gốc COE và Đơn cho phép nhập học)

Làm đơn xin Visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật bản
(* Vui lòng thông báo thông tin chuyến bay)

Đến Nhật
(* Tại thời điểm nhập cảnh ở sân bay sẽ được nhận thẻ ngoại kiều và làm đơn xin tư 

cách đi làm thêm.)

Thi xếp lớp・ Buổi học chung về nội quy trường lớp
~ Nhập học

Tiền nhập học
Học phí (1 buổi )

môn học 1

* Học viên là học sinh tại Học viện quốc tế J được miễn tiền nhập học, giảm 1/2 học phí đối với khóa học nhóm.
 Đăng ký 2 môn học trở lên thì môn thứ 2 được giảm 5%, đăng ký 3 môn học thì môn học thứ 3 được giảm 10%.
* Học theo giáo trình riêng.
* Tất cả các giờ học được tiến hành bằng tiếng nhật.
* Lịch trình- nội dung sẽ được quyết định sau khi trao đổi kĩ với học viên.
* Khóa học nhóm sẽ gồm từ 2 học viên trở lên.
* Những học sinh có nguyện vọng học riêng với gia sư thì hãy trao đổi với chúng tôi!

Học sinh ngoài trường J

Học sinh Jcom

5.000 yên

2.500 yên

môn học 2

5.000 yên

2.375 yên

môn học 3

5.000 yên

2.250 yên

10.000 yên

0 yên

Khóa học nhóm
(1 buổi/2 giờ học)

Từ 8 buổi trở lên

Điều kiện mở lớp

30.000 yên 50.000 yên

Tiền nhập họcLệ phí hồ sơ Học phí Phí duy trì TổngKhóa học lên

700.000 yên 20.000 yên 800.000 yên

1.400.000 yên 40.000 yên 1.520.000 yên

1.225.000 yên 35.000 yên 1.340.000 yên

20.000 yên 800.000 yên30.000 yên 50.000 yên 700.000 yên

Tiền nhập họcLệ phí hồ sơ Học phí Phí duy trì TổngKhóa cơ bản

1,050.000 yên 30.000 yên 1.160.000 yên

875.000 yên 25.000 yên 980.000 yên

Khóa tháng 4 (1 năm)

Khóa tháng 4 (2 năm)

Khóa tháng 7 (1 năm 9 tháng)

Tháng 4 / 7 / 10 / 1 (1 năm)

Khóa tháng 10 (1năm 6 tháng)

Khóa tháng 1 (1 năm 3 tháng)

* Kỳ tháng 1 và tháng 7 chúng tôi chỉ tuyển số lượng ít.




