
［Tư  cách nhập học］

［Khóa học］

　・Tháng nhập học: tháng 4, 10 (tối đa 2 năm)

 

［Thời gian tiết học］

　・1 ngày 4 tiết (sáng và chiều), 1 tuần 5 ngày (từ thứ hai đến thứ sáu)

《Sáng》 Tiết 1：   9:10 ～   9:55 《Chiều》  Tiết 5： 13：10 ～ 13：55

Tiết 2： 10:00 ～ 10:45  Tiết 6： 14：00 ～ 14：45

Tiết 3： 10:55 ～ 11:40 Tiết 7： 14：55 ～ 15：40

Tiết 4： 11:45 ～ 12:30 Tiết 8： 15：45 ～ 16：30

［Học phí］

［Nhà ở］

　・Trường có thể giới thiệu nhà ở đối với học sinh có nguyện vọng ở nhà ở của trường, tiền nhà 34,320 yên / 1 tháng (ở 1 người)

　　＊Chỉ dành cho những học sinh học trên 6 tháng. Lúc đầu vào phòng cần thêm 25,000 yên nộp trước tiền vệ sinh nhà

［Thủ tục nhập học］

（１） Hồ sơ cần nộp

　　　① Đơn nhập học (mẫu chỉ định của trường), ② Đơn bảo trợ tài chính (mẫu chỉ định của trường), ③ Ảnh 8 chiếc (4cm×3cm)

　　　④ Bản sao hộ chiếu, ⑤ Bản sao bằng tốt nghiệp cấp học cuối cùng, ⑥ Bản sao bảo hiểm du lịch nước ngoài (thẻ bảo hiểm)

　　　＊Có thể yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ ngoài hồ sơ ghi bên trên

（２） Phí kiểm tra đầu vào yêu cầu nộp tại văn phòng trường khi đăng ký học hoặc chuyển khoản vào tài khoản chỉ định của trường

（３）Trường sẽ liên lạc đến những người đỗ thi tuyển về việc nhập học sau khi phỏng vấn và kiểm tra hồ sơ nhập học

　　＊Về nguyên tắc, học phí nộp theo các kỳ (học 6 tháng), không tính theo tháng, theo ngày

　　＊Trường hợp đã hoàn thành khóa học với chuyên cần trên 90% thì sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

　　＊Những học sinh có nguyện vọng nhận học bổng phải học trên 1 năm, đáp ứng đủ các điều kiện về tư cách lưu trú

v.v..

　　＊Học sinh phải cam kết với trường các vấn đề liên quan đến giờ học như dọn vệ sinh lớp học theo văn hóa - tập quán của Nhật

・Những người có visa lưu trú tại Nhật Bản trên 6 tháng như visa "gia đình", tham gia giờ học đầy đủ, không nghỉ học

 ・Những người sinh sống tại nước ngoài không cần visa du học, những người có thể lưu trú tại Nhật với visa ngắn hạn (90 ngày)

       *Về nguyên tác thời gian học trên 6 tháng

　・Phí kiểm tra đầu vào：15,000 yên　　・Phí nhập học：15,000 yên　　・Học phí：300,000 yên /6 tháng

　・Tiền sách giáo khoa：32,000 yên（trên 6 tháng）

　　＊Có chế độ chia nhỏ học phí nộp（mỗi lần nộp 3 tháng） ※Tổng học phí cần nộp khi nhập học：362,000 yên

       *Đối với những người đã từng học tiếng nhật, tùy theo năng lực, nếu có lớp tương ứng có thể nhập học giữa chừng

＊Việc chia lớp học sáng hay chiều sẽ được quyết định sau bài kiểm tra năng lực đầu vào

　　　⑦ Bản sao thẻ ngoại kiều (những người có visa sinh sống tại nhật), ⑧ Giấy chứng nhận nghề nghiệp (cần thiết đối

với những

              người có visa đi  làm), ⑨ Bản sao sổ ngân hàng

（４） Sau khi nộp học phí, nhà trường sẽ phát hành thẻ học sinh (chứng nhận là học sinh của trường tương ứng với số th

áng đã nộp

　　＊Học sinh có thể mua vé tháng (vé tàu hoặc vé bus) với thẻ học sinh (Thời hạn phát hành giấy chứng nhận tương

ứng với số

             tiền học phí đã nộp)

Khóa học ngắn hạn

Mitui Ikumi



