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(Cục quản lý nhập cảnh) Cấp giấy chứng nhận tư cách du học

TRÌNH TỰ NỘP HỒ SƠ

Trường sẽ kiểm tra nội dung rồi gửi đơn xin nhập học

qua mail.

※ Vui lòng liên lạc với nhà trường nếu có điều gì không hiểu hay thắc mắc về thủ tục

Khi nhận được hồ sơ, nhà trường sẽ gửi "Mail báo đã

nhận được hồ sơ". Sau khi gửi hồ sơ 2 tuần mà vẫn chưa

nhận được "Mail báo đã nhận được hồ sơ" thì hãy liên hệ

với nhà trường.

※ Xin làm hồ sơ và gửi sao cho giấy tờ đến nơi trước hạn nộp đơn.

Người nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ, nộp lệ phí xét hồ sơ

Hãy liên hệ trực tiếp các văn phòng đại diện ở các khu vực.

※Danh sách văn phòng đại diện ở các khu vực.

http://www.abk.ac.jp/english/application/agencies/

①Xin nộp hồ sơ trực tuyến tại trang chủ của trường.

http://www.abk.ac.jp/english/application/apply-now/

②Nhập toàn bộ các hạng mục yêu cầu trong đơn xin nhập học rồi gửi lại bằng E-mail.

③In ra và ký tên vào chỗ ký tên

TỪ KHI NỘP HỒ SƠ ĐẾN KHI ĐI NHẬT

Trường sẽ kiểm tra lại nội dung rồi thông báo kết quả

bằng E-mail.

④ Xin gửi tất cả các giấy tờ được yêu cầu bằng bưu điện

Thông qua

các văn phòng

đại diện

Xin trực

tiếp ở

trường.

Đầu tháng 4 Đầu tháng 7

Từ tháng

10~11
Tháng 2

Từ tháng

4~5

Từ tháng

8~9

Cuối tháng 11 Đầu tháng 3 Đầu tháng 6 Giữa tháng 9

Đầu tháng 10 Đầu tháng 1

Từ tháng

9~10

Từ tháng

12~2

Từ tháng

3~4

Từ tháng

6~8

Tháng 12

Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng 12

Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9

Cuối tháng 2 Cuối tháng 5 Cuối tháng 8 Giữa tháng 11

Trường

Tiếp nhận hồ sơ

Gửi mail xác nhận đã nhận hồ sơ

Tuyển chọn hồ sơ

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tư cách du học

Thông báo kết quả tuyển chọn hồ sơ

Đầu tháng

4

Cuối tháng

6

Cuối tháng

9

Đầu tháng

1

Thông báo kết quả cấp giấy chứng nhận tư cách du học

Gửi giấy nhập học và giấy chứng nhận tư cách du học

Đến Nhật Bản

Buổi định hướng, kì thi chia lớp, lễ nhập học
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学校法人 ABK学館日本語学校A B K学館

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH



●Nhập học tháng 7 (Khoá 1 năm 9 tháng)

●Nhập học tháng 10 (Khoá 1 năm 6 tháng)

●Nhập học tháng 1 (Khoá 1 năm 3 tháng)

Nhận hồ sơ từ 10/12 năm trước ~ 10/02  cùng năm

Nhận hồ sơ từ 01/03 ~ 28/04 cùng năm

Nhận hồ sơ từ 10/06 ~ 10/08 năm trước

NỘP HỒ SƠ

Điều kiện nộp hồ sơ

●Những người đã hoàn thành chương trình 12 năm học, ở ngoài nước Nhật và những người sắp hoàn thành chương trình này.

●Những người có nguyện vọng học lên đại học hoặc học các trường cao đẳng nghề phải đủ 18 tuổi trở lên tính đến thời điểm nhập

học đại học hoặc các trường cao đẳng nghề.

●Những người có nguyện vọng học lên cao học phải tròn 22 tuổi trở lên tính đến thời điểm nhập học cao học.

●Những người có nguyện vọng nhập học và tháng 1(khóa 1năm 3tháng) phải có chứng chỉ Nhật ngữ N5 trở lên tính vào thời điểm

nộp hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ

●Nhập học tháng 4 (Khoá 1 năm - 2 năm) Nhận hồ sơ từ 01/9 ~ 31/10 năm trước

Phí xét hồ sơ

20,000Yên
Đóng bằng cách chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng thẻ khi nộp hồ sơ. Về phương pháp thanh toán học phí, xin hãy xem

tại mục [ Thanh toán học phí ] trên trang chủ của trường ( http://www.abk.ac.jp/english/course-fees ). Nếu trường không nhận được

tiền hoặc không đóng tiền trong thời gian nộp hồ sơ thì coi như đã hủy. Phí thủ tục gửi tiền do người gửi tiền chịu. Phí xét hồ sơ nhập

học đã thu dù bất kì lý do gì cũng sẽ không trả lại.

Phí nhập học

80,000Yên

●Nhập học tháng 10

Khoảng trung tuần tháng 6, trường sẽ gửi E.mail.

●Nhập học tháng 1

Khoảng hạ tuần tháng 9,trường sẽ gửi E.mail.

Học phí bao gồm phí tài liệu, phí trang thiết bị, phí hoạt động ngoại khóa, phí bảo hiểm (bảo hiểm tai nạn)

Trường sẽ thu học phí lần đầu theo số tiền đã ghi ở trên, học phí những lần tiếp theo sẽ thu theo từng nửa năm.

Người nhận được thông báo được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú phải chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cố định trước ngày

qui định. Về phương pháp thanh toán học phí, xin hãy xem tại mục  [ Thanh toán học phí ] trên trang chủ của trường (

http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/ ). Người gửi tiền phải chịu phí gửi tiền. Nếu không đóng học phí hoặc tiền học phí không đ

ược chuyển đến trước ngày qui định thì coi như học sinh tự hủy bỏ, có trường hợp trường sẽ thu hồi giấy nhập học. Tham khảo trang 3

về những vấn đề liên quan đến việc trả lại học phí.

Xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Trường chỉ xin cấp "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú" cho những học sinh đã đậu khi xét tuyển nhập học của trường. Giấy chứng

nhận này cùng giấy nhập học của trường là những hồ sơ cần thiết khi xin visa du học.

HỌC PHÍ
Học phí lần đầu

●Kỳ nhập học tháng 7 và tháng 1…465,000 yên (9 tháng)●Kỳ nhập học tháng 4 và tháng 10…310,000 yên (nửa năm)

※Nếu nhiều người nộp hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ sẽ kết thúc sớm hơn dự định.

※Về kỳ nhập học tháng 1, trong trường hợp đã đủ học sinh, trường sẽ không nhận thêm nữa.

Những người được phép nhập học phải nộp phí nhập học trước thời gian qui định bằng chuyền khoản ngân hàng hay thanh toán ghi

nợ. Về phương ph á p thanh to á n học ph í , xin h ã y xem tại mục [ Thanh to á n học ph í ] tr ê n trang chủ của trường (

http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/ ). Người gửi tiền chịu phí thủ tục chuyển khoản. Nếu trường không nhận được tiền hoặc khô

ng đóng tiền trong thời gian nộp hồ sơ thì coi như tự động hủy, có trường hợp trường sẽ hủy bỏ đơn ở cục quản lý nhập cảnh. Phí

nhập học đã thu trừ trường hợp không được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, về mặt nguyên tắc sẽ không trả lại.

Khi nhận hồ sơ, trường sẽ cấp mã số tiếp nhận nên từ những lần liên lạc sau, bắt buộc phải dùng mã số tiếp nhận và họ tên.

XÉT TUYỂN NHẬP HỌC
Phương pháp xét tuyển

Trường sẽ xét tuyển những hồ sơ đã nhận được, nếu cần sẽ phỏng vấn . 

Thông báo kết quả xét tuyển nhập học

●Nhập học tháng 4 ●Nhập học tháng 7

Khoảng trung tuần tháng 3,trường sẽ gửi E.mail.

Chú ý khi nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp

Phải nộp "hồ sơ quan hệ của đương sự với người nộp đơn", "hồ sơ chứng minh khả năng chi trả học phí, sinh hoạt phí..." ở trang 3

trong thời gian nhận hồ sơ.Xin "Đơn xin nhập học" ở các văn phòng đại diện trong khu vực hay xin trực tuyến tại trang chủ của

trường. Đối với những người xin trực tuyến, trường sẽ gửi Đơn xin nhập học bằng mail.Những hồ sơ không viết bằng tiếng Nhật và

tiếng Anh phải gửi kèm bản dịch tiếng Nhật. Hãy liên lạc với trường nếu gặp khó khăn khi sử dụng Excel.

Trình tự nộp hồ sơ

Khoảng trung tuần tháng 12, trường sẽ gửi E.mail.

Tham khảo trang 4
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Bản đồng ý du học*

Bản thăm dò ý kiến*

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc đại học hoặc các loại bằng tốt

nghiệp.
Không chấp nhận bản photo. Chấp nhận bản photo công chứng. Đối với những

người còn đang đi học thì gửi giấy chứng nhận sắp tốt nghiệp có ghi rõ ngày dự

định tốt nghiệp, và sẽ nhanh chóng gửi bằng tốt  nghiệp ngay khi tốt

nghiệp.Trường hợp nghỉ giữa chừng ở bậc học cuối cùng thì nộp giấy chứng

nhận đang học hoặc nghỉ học giữa chừng.6 Giấy chứng nhận kết quả học tập của các năm học đại học

hoặc cấp 3.
Không chấp nhận bản photo. Chấp nhận bản photo công chứng.Những người dự

thi các kì thi cấp quốc gia thì nộp bản photo bảng thành tích đó.

NỘP HỒ SƠ
Xin mẫu các loại hồ sơ có dấu * ở các văn phòng đại diện trong khu vực hay xin trực tuyến tại trang chủ của trường.

Những giấy tờ cần thiết cho người nộp đơn (nộp tất cả các loại từ 1~9)

1 Đơn xin nhập học* 7

8 4 tấm hình
4cm×3cm, chụp chính diện, nửa thân trên, hình mới nhất chụp trong vòng 3 thá

ng. Ghi họ tên và quốc tịch vào mặt sau hình.

Bản copy hộ chiếu
Người có hộ chiếu phải nộp bản copy hộ chiếu. Người mà trước đó đã từng đi

Nhật thì phải nộp bản copy tất cả các trang in tem xuất nhập cảnh vào Nhật trước

đó.

2

5

Giấy ghi lý do du học*

Viết bằng tiếng mẹ đẻ hoặc tiếng Anh.

3

4

A:Trường hợp người thân chi trả học phí, sinh hoạt phí không sống ở Nhật.

1 Giấy chi trả chi phí*
Người chi trả phải tự ký tên và viết ngày ký. Viết số tiền sinh hoạt phí bình qu

ân hàng tháng sẽ gửi cho học sinh vào cột sinh hoạt phí. Giấy chứng nhận với

danh nghĩa công ty không có hiệu lực.

3 Giấy chứng nhận đang làm việc của người chi trả (trường

hợp a hoặc b như dưới đây)
a.Giấy chứng nhận đang làm việc do nơi làm việc cấp đối với trường hợp là nhân viên công ty.

b.Trường hợp là người kinh doanh cá thể hoặc kinh doanh công ty là giấy có tên công ty và họ tên người

chi trả như giấy phép kinh doanh,  bản sao giấy đăng kí...

2 Chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng của người chi trả
Phải ghi rõ số tiền, ngày tháng, phải có chữ kí, con dấu của kế toán ngân hàng.

Giấy chứng nhận với danh nghĩa công ty không có hiệu lực.

Giấy chứng minh thu nhập hàng năm của người chi trả
Giấy chứng nhận nộp thuế ghi các khoản thu nhập hàng năm của cá nhân

người chi trả hoặc giấy chứng nhận do công ty cấp (giấy ghi các khoản thu

nhập hàng năm của cá nhân người chi trả)

5

Giấy chứng minh quan hệ thân tộc giữa người chi trả với

người xin học. Những giấy tờ có thể chứng minh mối quan hệ giữa người

chi trả với người xin học như bản sao hộ tịch hoặc giấy khai sinh…

4

LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHI TRẢ HỌC PHÍ
Học phí đã thu sẽ không trả lại. Tuy nhiên, trong các trường hợp dưới đây, dựa theo yêu cầu của người đó, trường chỉ trả lại học phí cho những trường hợp đã hoàn tất các thủ tục qui định.(1)

Những người không được cấp Visa, những người nộp cho trường các loại giấy tờ cần thiết để làm thủ tục hoàn trả học phí : "Giấy nhập học" " Đơn xin trả lại học phí", bản photo hộ chiếu. (2)

Những người từ chối nhập học trước lễ nhập học không cần phải đến Nhật, chỉ cần nộp cho trường các loại hồ sơ cần thiết cho thủ tục trả lại tiền: "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú" hoặc bản photo

hộ chiếu đã làm thủ tục vô hiệu visa", Giấy nhập học", "Giấy giải trình lý do từ chối nhập học", " Đơn xin hoàn trả học phí".

Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú: dựa trên kết quả điều tra của cục quản lý nhập cảnh Tokyo, cũng có trường hợp không được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú.

Những trường hợp này sẽ không thể đến Nhật vào thời gian mong muốn. Nếu nhận được giấy "Thông báo không được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú" hãy liên lạc để báo cho nhà trường biết

bạn có đăng kí nhập học lại vào học kì sau (kì sau không cần phí nhập học, phí nộp hồ sơ) hay không nhập học nữa. Trường hợp không nhập học nữa thì trường sẽ trả lại phí nhập học nên hãy ghi

số tài khoản ngân hàng của nơi chuyển khoản vào mẫu giấy qui định của trường rồi gửi vào địa chỉ của trường.

C:Trường hợp người chi trả là bản thân người nộp đơn xin học

B: Trường hợp người thân chi trả học phí, sinh hoạt phí sống ở Nhật.

1 5Giấy chi trả chi phí*
Người chi trả phải tự ký tên và viết ngày ký. Viết số tiền sinh hoạt phí bình qu

ân hàng tháng sẽ gửi cho học sinh vào cột sinh hoạt phí.

2

1

Giấy chứng nhận thu nhập hàng năm của bản thân người

xin học
Giấy chứng nhận nộp thuế ghi các khoản thu nhập hàng năm của cá nhân

người nộp đơn xin học hoặc giấy chứng nhận do công ty cấp. (giấy tờ ghi các

khoản thu nhập hàng năm của cá nhân người nộp đơn xin  học)

Giấy chi trả chi phí*
Người nộp đơn xin học phải tự ký tên và viết ngày ký. Viết số tiền sinh hoạt

phí bình quân hàng tháng sẽ chuẩn bị vào cột sinh hoạt phí.

CHÚ Ý KHÁC
Các loại hồ sơ không có hiệu lực: Các loại hồ sơ như đơn nhập học…sẽ là hồ sơ nộp cho cục quản lý nhập cảnh Tokyo nên những loại hồ sơ như dưới đây là không có hiệu lực.Những hồ sơ có ng

ày cấp hồ sơ (hoặc ngày ghi) trước đó không quá 3 tháng kể từ ngày nộp cho cục quản lý nhập cảnh. Ngày nộp hồ sơ cho cục quản lý nhập cảnh là hạ tuần tháng 11 đối với kỳ nhập học tháng 4,

thượng tuần tháng 3 đối với kỳ nhập học tháng 7, thượng tuần tháng 6 đối với kỳ nhập học tháng 10 và trung tuần tháng 9 đối với kỳ nhập học tháng 1. Những giấy tờ không có chữ kí của người

cấp, ngày cấp. Những giấy tờ bị sửa bằng bút xóa.

2 Chứng nhận số dư tiền gửi của người nộp đơn xin học
Phải ghi rõ số tiền, ngày tháng, phải có chữ ký, con dấu của kế toán ngân hà

ng.

Chứng nhận số dư tiền gửi của người chi trả

3 Sổ hộ khẩu (Juminhyo)
Ghi đầy đủ các thành viên trong gia đình.

4 Giấy chứng nhận mối quan hệ thân tộc giữa người chi trả

với người xin học. Những giấy tờ có thể chứng minh mối quan hệ giữa

người chi trả với người xin học như bản sao hộ tịch hoặc giấy khai sinh…

3 Giấy chứng nhận đang làm việc của bản thân người xin

học.
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9 Giấy khám sức khỏe*
Bác sĩ ghi, kí tên vào mẫu giấy qui định của trường.

12 Bản photo (cả mặt trước và mặt sau) thẻ lưu trú của người

thân đang sống ở Nhật (thẻ ngoại kiều) hoặc sổ hộ khẩu.
Chỉ những người có người thân đang sống tại Nhật.

11 Giấy chứng nhận thành tích và giấy chứng nhận đi học do

trường theo học khi ở Nhật cấp.
Chỉ những người đã từng học, du học ở Nhật.

※ Chỉ những người liên quan phần dưới đây phải nộp

10 Bản photo kết quả, thành tích năng lực Nhật ngữ (nếu có)

Giấy chứng nhận đang làm việc của người chi trả (Trường

hợp a hoặc b hoặc c dưới đây)
a.Giấy chứng nhận đang làm việc do nơi làm việc cấp đối với trường hợp là nhân viên công ty.

b.Giấy chứng nhận đang làm việc và bản sao đăng kí công ty đối với trường hợp là người kinh doanh cô

ng ty.

c. Giấy chứng nhận đang làm việc tự viết và đơn xin xác nhận có dấu biên nhận của nhân viên thuế (Sẽ

trả lại vào ngày hôm sau).

6 Giấy chứng nhận c á c khoản thu nhập h à ng n ă m của

người chi trả.
Giấy chứng nhận thuế do cơ quan cấp làng, xã, quận, huyện cấp (giấy tờ ghi cá

c khoản thu nhập hàng năm)(Kazei shomeisho)

Các loại giấy tờ chứng minh khả năng chi trả học phí, sinh hoạt phí…(làm hồ sơ tương ứng với một trong các trường hợp A, B, C dưới đây)
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