
Incorporated Educational Institution NISHIZAWA

Khoa tiếng Nhật

(1) Người có tư cách lưu trú dài hạn (ngoại trừ visa du học)

Lịch học và học phí

Khóa học 

Học kỳ 

Thời gian

học

Ngày nghỉ

Kỳ nghỉ đông

Kỳ nghỉ xuân

Kỳ nghỉ hè

Kỳ nghỉ thu

Kỳ nghỉ đông

Thời hạn

nộp hồ sơ

Lệ phí xét

tuyển hồ sơ

Phí nhập

học

Học phí

* Ngoài các chi phí trên còn có Chi phí giáo trình trong 1 năm 6 tháng là khoảng 40.000 yên.

☆ Trên đây là chi phí bao gồm học phí tham dự khóa học 1 năm 6 tháng.

☆ Tham dự khóa học trên, học viên có thể nhận những quyền lợi của học viên định kỳ.

* Dự định khai giảng lớp sơ cấp, sơ trung cấp (Những học viên có trình độ cao hơn, xin vui lòng liên hệ lại).

Hướng dẫn dành cho các ứng viên người nước ngoài đang lưu trú tại Nhật

Điều kiện nộp đơn

(2) Người có mục tiêu học tiếng Nhật rõ ràng, có tinh thần lẫn sức khỏe tốt để có thể hoàn thành đầy

đủ quá trình học tập trong thời gian dài.

(3) Người đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học trên 12 năm ở nước ngoài  (tương đương

trung học ở Nhật).

hoặc, người có trình độ tương đương. Những người không đạt theo những yêu cầu trên xin

vui lòng liên hệ lại.

(Người có thời gian học dưới 12 năm tại tổ chức giáo dục trung học tại nước bản xứ xin vui

lòng liên hệ lại).

Khóa học 1 năm 6 tháng

10/10/2023 - 20/03/2025 (dự định)

Từ thứ 2 đến thứ 6/ Từ 9: 10 sáng đến 2:50 chiều

Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ của nước Nhật, ngày nghỉ khác do trường quy định

Kỳ nghỉ dài

 (dự định)

Từ 20/12/2023 đến 10/01/2024

Từ 21/03/2024 đến 10/04/2024

Từ 21/07/2024 đến 31/08/2024

Từ 21/09/2024 đến 10/10/2024

Từ 20/12/2024 đến 10/01/2025

Thứ 20/09/2023

10.000 yên

50.000 yên

Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau

275.000 yên 275.000 yên 250.000 yên

* Thời hạn thanh toán học phí:

    Kỳ đầu: Thứ 6 07/10/2023   Kỳ giữa: Thứ 6 22/03/2024   Kỳ sau: Thứ 6 27/09/2024

Khóa học giảng dạy cho người có mục tiêu vào học ở các tổ chức giáo dục đại học tại Nhật như: 
trường trung học dạy nghề, đào tạo sau đại học, đại học của Nhật, v.v... Khóa học giúp tiếp thu tốt, 
cân bằng kỹ năng "nghe, nói, đọc, viết" . Vì vậy, người đang sống tại Nhật cũng có thể theo học.
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Khoa tiếng Nhật

Phương thức thanh toán học phí và phí nhập học (nơi chuyển khoản)

Địa điểm nộp hồ sơ

Trụ sở chính Incorporated Educational Institution NISHIZAWA

3-16, Minamiogi-machi, Kita-ku, Osaka City, 530-0052

ĐT: 06 6314 0261 Số ĐT miễn phí: 0120 98 2438 (chỉ trong nước Nhật)

Fax: 06 6313 1112

Phương thức nộp hồ sơ  

Thời gian tiếp nhận

Hồ sơ cần có

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Vui lòng thanh toán học phí, phí nhập học trực tiếp tại quầy thu ngân của nhà trường hoặc qua đường

bưu điện trên  toàn quốc.

(1) Nhà trường có cung cấp "Phiếu xử lý chuyển khoản".

(2) Nếu sử dụng "Phiếu xử lý chuyển khoản" do nhà trường cung cấp để thanh toán,

nhà trường sẽ chịu phí thanh toán (phí giao dịch chuyển khoản).

* Trường hợp hủy bỏ vì lý do cá nhân, vui lòng thông báo bằng văn bản đến trước ngày quy định

thanh toán học phí của các học kỳ. Nhà trường sẽ giải quyết hoàn trả lại tiền, ngoại trừ phí tuyển

sinh, phí nhập học.

Học viên (người có nguyện vọng nhập học) vui lòng đăng ký trước qua điện thoại,

sau đó mang theo giấy tờ cần thiết và lệ phí xét tuyển hồ sơ để nộp cho nhà trường.

Sau khi làm bài kiểm tra viết để đánh giá trình độ, người phụ trách Khoa tiếng Nhật

sẽ tiến hành tư vấn trực tiếp trong khoảng 1 giờ 30 phút.

Bản sao thẻ lưu trú

Ảnh 4 cm× 3 cm　(4 tấm)

Giấy cam kết của người liên lạc tại Nhật Bản

Giấy chứng nhận năng lực tiếng nhật (nếu có)

Kiểm tra viết và phỏng vấn đều miễn phí.

Từ thứ 2 đến thứ 7   Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Đơn xin nhập học

Bản trình bày lý do học tập (vui lòng đính kèm bản dịch tiếng Nhật)

Bản sao hộ chiếu (bản sao rõ trang có ảnh và trang tư cách lưu trú)


