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TRƯỜNG ĐÀO TẠO NHẬT NGỮ OASAFUNE 
  



■Tuyển sinh các khóa 
Khóa học Khai giảng Thời hạn Số học sinh 
Khóa A Tháng 10 1năm 6tháng 90người 
Khóa B Tháng 7 1 năm 9tháng 40 người 
Khóa C Tháng 4 2 năm  95 người 

 
1. Có bằng tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học(PTTH – Tú tài) 
2. Đã học qua 150 giờ tiếng Nhật căn bản tại cơ sở đào tạo tiếng Nhật Bản 
3. Có khả năng được cấp Visa tới Nhật Bản hoặc đang có Visa đi Nhật Bản 
4. Nam, nữ có sức khỏe tốt,từ 18 tuổi trở lên  

◇Chú ý: Không nhận đơn những trường hợp sau 
1. Đã thôi học quá 5 năm. 
2. Bị từ chối cấp Visa đến Nhật Bản 
3. Từng bị chính phủ Nhât Bản trục xuất  
4. Từng nhập cư bất hợp pháp vào Nhật Bản 
5.Thường xuyên vào Nhật Bản với tư cách lưu trú của Visa ngắn hạn 
6. Đã từng ở Nhật với tư cách Tu nghiệp sinh hoặc Thực tập sinh kỹ năng vừa rời Nhật Bản chưa quá 1 
năm 
 

■Thời hạn nhận đơn 
Khóa học Khai giảng Thời hạn Thời hạn nhận đơn 
Khóa A Tháng 10 1năm 6tháng Từ 1tháng 3 đến 15 tháng 5 
Khóa B Tháng 7 1 năm 9tháng Từ 1 tháng 12 năm trước  đến 15 tháng 2 
Khóa C Tháng 4 2 năm  Từ 1 tháng 9 đến 15 tháng 11 năm trước 

 
■Thủ tục nộp đơn 

Người nộp đơn tiến hành nộp đơn như sau. Lưu ý các mục cần chú ý về việc nộp đơn để tránh việc hoãn 
lại giữa trừng. Không tiếp nhận đơn qua gửi bưu điện hay ngoài thời hạn nhận đơn. 
1. Những người không ở Nhật Bản thì đơn sẽ do người đại diện ở Nhật Bản nộp hộ. 
2. Những người đang ở Nhật Bản thì bản thân tự mang hồ sơ đến nộp. 
3. Trường hợp không ở Nhật Bản thì nộp đơn thông qua cơ sở liên kết với trường tại bản địa.  

 

■Nơi tiếp nhận đơn xin học 

700-818 3-10 banzancho,kitaku, 
Okayama – city 
Osafune Japanese Language School 
Tel: (086)236-0881  Fax: (086)236-0882 
URL: http://www.osafune.info 
E-mail: info@osafune.info 
 

  



■CÁC KHOẢN PHÍ 

Nộp hồ sơ 20.000 yên (cộng thuế) Nộp sau khi có thông báo nhập học 
 

Nhập học 70.000 yên (cộng thuế)  
Nộp sau khi có chứng nhận tư 

cách lưu trú（theo yêu cầu thanh 
toán của nhà trường） 

Trang thiết bị 50.000 yên (cộng thuế)  
Học phí 480.000 yên (cộng thuế) 1 năm 
Sách vở 40.000 yên (cộng thuế) 1 năm 

Bảo hiểm y tế 32.500yên (cộng thuế) 1 năm 
 ◇QUY TẮC THANH TOÁN 

 1.Học sinh phải đóng tiền đúng thơi hạn nếu không nhà trường sẽ không chấp nhận đơn xin học. 
 2.Trường hợp học sinh đã đóng tất cả học phí nhưng muốn thôi học thì nhà trường sẽ hoàn trả lại tiền, 

không bao gồm phí nộp hồ sơ và nhập học 

 ◇Các khoản phí được đóng vào tài khoản của nhà trường qua ngân hàng: 

Bank Account  Chugoku Bank Ltd., Oku Branch, Account 1173217 
Osafune Japanese language School, Ichiro Funaoka/ President 

 

■Qui định hoàn lại tiền học phí 
Phí tuyển 

sinh 
Sẽ không được hoàn lại 

Phí nhập học Sẽ không được hoàn lại 
Tiền học phí Thôi nhập học. Không 

được cấp Visa 
Được hoàn trả toàn bộ 

Sau khi nhập học, học 
trong vòng 6 tháng 

Nghỉ học vì học lên đại học, trường nghề、hoàn trả lại 50% 
số tiền học phí còn lại (tính từ lúc thôi học). 
Nghỉ học vì lí do khác, không phải học lên, hoàn trả lại 30% 
số tiền học phí còn lại (tính từ lúc thôi học). 

Sau khi nhập học và 
học được 7 tháng trở 
lên 
 

Nghỉ học vì học lên đại học, trường nghề、hoàn trả lại 70% 
số tiền học phí còn lại (tính từ lúc thôi học). 
Nghỉ học vì lí do khác, không phải học lên, hoàn trả lại 50% 
số tiền học phí còn lại (tính từ lúc thôi học). 
Bị cho thôi học vì vi phạm nội quy của nhà trường, hoàn trả 
lại 30% số tiền học phí còn lại (tính từ lúc thôi học). 

 

■KÍ TÚC XÁ 
 Kí túc xá của học sinh sẽ được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để học sinh yên tâm và tập chung vào 
việc học. 
Kí túc xá nằm trong thành phố Okayama, là nơi có môi trường tốt và cuộc sống thoải mái. 
 Ở kí túc xá luôn có sẵn các đồ dung trong cuộc sống như: Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, để học sinh có 
thể thoải mái và tập chung vào công việc học tập của mình. 
 

Tiền đầu 
vào Khi vào nhà 30.000 yên  

Bảo hiểm 
cháy nổ 1 năm 10.000 yên  

Tiền đặt 
cọc Khi vào nhà 40.000 yên Khi ra nhà, trả lại phòng, hoàn lại tiền 

Tiền nhà 1 tháng 20.000 yên  
 

  



■Hồ sơ đăng ký xin học 
1. Đơn xin học: Địa chỉ, mục đích xin học,v.v... 
2. Sơ yếu lí lịch 
3. Bằng tốt nghiệp PTTH 
4. Sổ học bạ 
5. 7 ảnh 3 nhân 4 (phía sau mỗi tấm ghi rõ họ tên, quốc tịch) 
6. Bản cóp-py hộ chiếu 
7. Giấy chứng nhận sức khỏe 
8. Chứng minh thư nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu. 
9. Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật(Do trung tâm đào tạo tiêng Nhật cấp) 
10. Giấy chứng minh tình trạng hiên tại(như đang theo học, đang làm việc...) 
11. Đang ký xin học có xác nhận của cha mẹ hay người bảo trợ 
Các giấy tờ liên quan đến học phí và sinh hoạt phí 
12. Giấy tờ xác minh tài chính của người chịu trách nhiệm trả học phí cho học sinh 
13. Chứng minh thư, giấy xác nhận bản thân của người trả học phí 
14. Nếu người trả học phí sinh sống ở Nhật phải có đóng dấu cá nhân và chứng minh thư 
15. Giấy chứng minh nghề nghiệp của người chi trả học phí 
16. Quan hệ giữa người xin học và người đóng trả học phí 
17. Chứng minh thu nhập của người đóng trả học phí (tiền lương 1 năm thu nhập là bao nhiêu) 
18. Chứng minh tài khoản(Số tiền hiện có, tài khoản ngân hàng) 
◇Những điều cần lưu ý 
Các điều 1,2,9,11,12  là những giấy tờ cơ bản có trong hồ sơ đăng ký xin học. Phải tự điền vào. 
Các điều 4,10,15,16 là những giấy tờ do trường hoặc cơ quan cấp. 
Tất cả các bản giấy tờ phải được dịch sang tiếng Nhật. 
◇Thông báo nhập học 
Sau khi tiếp nhận đơn và kiểm tra, nếu đạt yêu cầu sẽ thông báo việc nhập học với học sinh. 
Khóa A: sau ngày 1 tháng 6 
Khóa B: sau ngày 1 tháng 9 
Khóa C: sau ngày 1 tháng 12 của năm trước 
Kết quả  sẽ được thông báo trực tiếp hoac thông qua người đại diện hay cơ sở liên kết của trường. 
Những người được gửi giấy thông báo nhập học cần phải đóng các khoản phí vào tài khoản ngân hàng 
của nhà trường. 
Sau đó nhà trường sẽ gửi giấy xin cấp Visa cho học sinh tại cục quản lý xuất nhập cảnh(CQLXNC) tại 
Nhật Bản. 
 ※ Thời gian đợi đến khi nhập học là 3 tháng do các thủ tục điều tra của CQLXNC. 

 

  



■MỘT SỐ LƯU Ý VỀ THỦ TỤC GIẤY TỜ 
VIN VUI LÒNG CHÚ Ý VỀ CÁC GIẤY TỜ DƯỚI ĐÂY 

 
◇ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, NGHỀ NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘP ĐƠN 
Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3, hoặc đại học(đối với những bạn đã học qua đại học). 
1. Giấy tờ xác nhận trình độ học vấn phải đúng form mẫu mà chính phủ VN ban hành, chi phí xin 

xác nhận người nộp đơn sẽ tự chi trả. 
2. Địa chỉ trang web của cơ quan phát triển giáo dục quốc tế(hệ thống được xác thực) 

https://tuyensinh.vied.vn/japan/  Mã của trường là B085 
3. Chứng chỉ được cấp là trường Nhật ngữ Osafune Nhật Bản, chúng tôi không chấp thuận hồ sơ nộp từ 
sinh viên 

Đối với giấy chứng nhận việc làm của người nộp đơn 
1.Giấy chứng nhận việc làm của người nộp đơn, trong giấy chứng nhận phải ghi rõ địa chỉ công ty, số 

điện thoại công ty, mã số thuế hoặc mã quản lý và được công ty xác nhận nội dung hoàn toàn chính 
xác. 

2. Đối với giấy chứng nhận việc làm, vui lòng gửi bản sao bằng màu(copy màu hoặc in màu) giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh của công ty để chứng minh vị trí công ty. 

Trong trường hợp người nộp đơn chưa có việc làm 
1.ức là người nộp đơn tốt nghiệp xong chưa xin được việc (trong vòng 6 tháng) hoặc trong thời gian đợi 

việc, phải có bản tường trình giải thích xin xác nhận phường, xã….. 
Ngoài ra xin vui lòng gửi các tài liệu để phục vụ cho việc tham chiếu, xác minh. 

 ◇ GIẤY TỜ CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH 
Nếu người bảo lãnh đang làm việc cho một công ty 
1.Phải có giấy chứng nhận làm việc của công ty, trong đó ghi rõ địa chỉ công ty, số điện thoại công ty, 

mã số thuế hoặc mã quản lý và được công ty xác nhận nội dung hoàn toàn chính xác. 
2.Đối với giấy chứng nhận việc làm, vui lòng gửi bản sao bằng màu(copy màu hoặc in màu) giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh của công ty để chứng minh vị trí công ty. 
3. Vui lòng gửi giấy chứng minh thu nhập trong 3 năm gần nhất mô tả chi tiết về tiền lương, tiền thưởng, 

tiền phu cấp và có xác nhận của công ty (trưởng phòng ký và đóng dấu công ty). 

Nếu người bảo lãnh làm việc tự do 
1.ví dụ như tự kinh doanh mở cửa hàng, phải có bản in hoặc copy màu giấy phép đăng ký kinh doanh, 

ghi rõ mã số thuế 
2.Đối với ngành công nghiệp và thương mại, phải có đầy đủ chứng từ về việc nộp thuế do chi cục thuế 

cấp. 
3.Vui lòng gửi bản sao bằng màu(copy màu hoặc in màu) giấy chứng nhận nộp thuế 

Nếu người bảo lãnh là nông nghiệp 
1.Vui lòng gửi bản sao bằng màu(copy màu hoặc in màu) giấy chứng nhận đất nông nghiệp 
2. Gửi giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan hành chính cấp chẳng hạn như Ủy ban nông nghiệp. 
3.Vui lòng gửi bản sao bằng màu(copy màu hoặc in màu) giấy chứng nhận nộp thuế và thu nhập trong 3 

năm gần nhất. 
4.Trong trường hợp được miễn thuế gửi giấy chứng nhận miễn thuế một bản sao màu của các tài liệu xác 

nhận đó. 
 


