日本語学科
Khoa tiếng Nhật

募 集 要 項
Những điều cần biết về tuyển sinh

徳山総合ビジネス専門学校
Trường chuyên môn kinh tế Tokuyama

Trường chuyên môn kinh tế Tokuyama
Giới thiệu về trường
Trường nằm tại phía tây đảo Honshuu,thuộc tỉnh Yamaguchi,thành phố Shuunan.Giao thông thuận lợi
phù hợp cho việc học tập và sinh sống.Thành phố Shuunan có khí hậu ấm áp,có biển bao quanh,con người
hiền lành thân thiện.Giá sinh hoạt rẻ,môi trường an toàn phù hợp cho việc học tập.Trường thành lập được
35 năm,được cấp phép từ Nisshinkyo (Hiệp hội xúc tiến giáo dục tiếng Nhật).Khoa tiếng Nhật thành lập
được 16 năm,số học sinh tốt nghiệp được vài trăm học sinh.Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và tâm
huyết,sẵn sàng giúp đỡ học sinh về việc học tập cũng như sinh hoạt.
Hokkaido
Osaka
Fukuoka

Tokyo

Hỉroshima

Thành phố Shuunan có diện tích 656,09 Km2 (Diện tích lớn
nhất trong tỉnh Yamaguchi),dân số 160000 người (Đứng thứ 3
tỉnh),là thành phố vệ tinh quan trọng của tỉnh Yamaguchi
Từ năm 2003 thành phố Tokuyama hợp nhất với thành
phố Shuunan (Bao gồmTokuyama,Shinnanyou,Kumage)

Những đặc trưng của trường
※Học phí ,phí sinh hoạt và tiền trọ rẻ
Khoa tiếng Nhật
1.Trong lúc nộp đơn nhập học ,trường sẽ xác nhận học sinh có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (JLPT)
cấp độ 5,J-TEST cấp độ F,NAT-TEST cấp độ 4 .
2.Sau khi tốt nghiệp xong khóa tiếng Nhật,nếu có nguyện vọng,học sinh có thể tiếp tục theo học lên cao
về máy tính hay về kế toán. Những người tốt nghiệp khoa tiếng Nhật, 150.000 Yên vì phí nhập học
sẽ được giảm. Học phí trong 1 năm là 380.000 Yen (không bao gồm phí sách giáo khoa).
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Tư cách nhập học
①Học xong chương trình 12 năm phổ thông .
②Trong gian giới hạn: 10 năm sau khi tốt nghiệp
(Đối với trường hợp học sinh đã tốt nghiệp được 5 năm, chúng tôi sẽ kiểm tra cẩn thận nếu học sinh có
hứng thú học tập.)
③Có số giờ học tiếng Nhật trên 150 tiếng. （Tương đương với năng lực tiếng Nhật N4）
④Có lý do tại sao du học Nhật Bản, và quá trình sau khi tốt nghiệp.
⑤Khả năng thanh toán tiền học và phí sinh hoạt khi du học.
⑥Nếu một học sinh đã bị từ chối tư cách cư trú từ một trường học Nhật Bản khác trong khi xin visa, nó sẽ
không được chấp nhận.

Tiến trình làm giấy tờ nhập học
Giấy tờ
1

2

3

Học sinh nộp đơn xin nhập học cho trường,
xét đơn nhập học

Học sinh tháng 4

Học sinh tháng 10

Đến giữa tháng 10

Đến giữa tháng 5

Cuối tháng 10

Đầu tháng 5

Sau khi phỏng vấn và

Sau khi phỏng vấn và

việc xét đơn nhập học

việc xét đơn nhập học

kết thúc

kết thúc

Giữa tháng 12

Cuối tháng 6

Phỏng vấn tại nơi (Việt Nam)

Thông báo kết quả phỏng vấn
（Kết quả sẽ được gửi bằng đường bưu điện）
Gửi giấy tờ xin nhập học của học sinh lên Sở

4

nhâp cảnh Hiroshima (Giấy chứng minh tư
cách lưu trú)

5

6

Thông báo kết quả (Giấy chứng minh tư cách
lưu trú)

Đóng tiền học(Tiền nhập học・Học phí…）

7

Chuẩn bị xuất cảnh (Làm hộ chiếu và Visa)

8

Nhập cảnh vào Nhật,nhập học

Tháng 2~3 năm sau

Tháng 9 ~giữa tháng
9

Kể từ 2 tuần sau khi

Kể từ 2 tuần sau khi

nhận được kết quả từ

nhận được kết quả từ

sở nhập cảnh

sở nhập cảnh

Tháng 2~3

Tháng 9~10

Tháng 4 ngày 1

Tháng 10 ngày 1
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Học phí
Khóa học 2 năm - Năm thứ nhất
[Tiền học]
Tiền giấy tờ：

20,000 yen

Tiền nhập học：

80,000 yen

Tiền học phí：

360,000 yen（1 năm ）

Chi phí cơ sở vật chất：

110,000 yen（1 năm ）

Phí đào tạo thí nghiệm：

55,000 yen（1 năm ）

Chi phí linh tinh：

34,000 yen

Tổng số tiền：

659,000 yen
Kì đầu

[Phí ký túc xá]
Phí ký túc xá：
(6 tháng)

[Phí ký túc xá]

138,000 yen

Phí ký túc xá：

[2~3 người cho 1 phòng]

(6 tháng)

[phòng 2～3người（Bao gồm phí điện, gas）]

Kì cuối
138,000 yen

[2~3 người cho 1 phòng]

[phòng 2～3người（Bao gồm phí điện, gas）]

（Hợp đồng phòng và phí dọn dẹp sau khi trả phòng được bao gồm）
Phí ký túc xá kì đầu：

138,000 yen

Phí ký túc xá kì cuối：

138,000 yen

797,000 yen

【Tổng số tiền kì cuối】

138,000 yen

Tiền học phí năm đầu và nữa năm tiền trọ
【Số tiền đóng khi đến Nhật】

Khóa học 2 năm - Năm thứ hai
[Tiền học]
Tiền học phí：

360,000 yen（1 năm ）

Chi phí cơ sở vật chất：

110,000 yen（1 năm ）

Phí đào tạo thí nghiệm：

55,000 yen（1 năm ）

Tổng số tiền：

525,000 yen
[Tiền trọ]

Phí ký túc xá：
(6 tháng)

Kì đầu

[Tiền trọ]

138,000 yen

Phí ký túc xá：

[2 người cho 1 phòng]

(6 tháng)

[phòng 2～3người（Bao gồm phí điện, gas）]
Phí ký túc xá kì đầu：

Kì cuối
138,000 yen

[2 người cho 1 phòng]

[phòng 2～3người（Bao gồm phí điện, gas）]

138,000 yen

Phí ký túc xá kì cuối：

138,000 yen

663,000 yen

【Tổng số tiền trọ kì cuối】

138,000 yen

Các khoản chi phí phải trả trong năm tới
【Tổng số tiền của học kỳ đầu】
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Khóa học 1 năm 6 tháng - Năm thứ nhất
[Tiền học]
Tiền giấy tờ：

20,000 yen

Tiền nhập học：

80,000 yen

Tiền học phí：

360,000 yen（1 năm ）

Chi phí cơ sở vật chất：

110,000 yen（1 năm ）

Phí đào tạo thí nghiệm：

55,000 yen（1 năm ）

Chi phí linh tinh：

34,000 yen

Tổng số tiền：

659,000 yen
[Tiền trọ]

Kì đầu

Phí ký túc xá：
(6 tháng)

[Tiền trọ]

138,000 yen

Kì cuối

Phí ký túc xá：

[2 người cho 1 phòng]

(6 tháng)

[phòng 2～3người（Bao gồm phí điện, gas）]

138,000 yen

[2 người cho 1 phòng]

[phòng 2～3người（Bao gồm phí điện, gas）]

（Hợp đồng phòng và phí dọn dẹp sau khi trả phòng được bao gồm）
Phí ký túc xá kì đầu：

138,000 yen

Phí ký túc xá kì cuối：

138,000 yen

Tiền học phí năm đầu và nữa năm tiền trọ
【Số tiền đóng khi đến Nhật】

797,000 yen

【Tổng số tiền kì sau】

Khóa học 1 năm 6 tháng - Nữa năm sau
[Tiền học]
Tiền học phí：

180,000 yen (6 tháng)

Chi phí cơ sở vật chất：

55,000 yen (6 tháng)

Phí đào tạo thí nghiệm：

27,500 yen (6 tháng)

Tổng số tiền：

262,500 yen

[Phí ký túc xá]
Phí ký túc xá：

138,000 yen (6 tháng)

[2 người cho 1 phòng]

[phòng 2～3người（Bao gồm phí điện, gas）]
Phí ký túc xá：

138,000 yen

Tổng số tiền học phí và tiềm trọ năm cuối

400,500 円

【Chú ý】Số tiền đã đóng không hoàn trả lại

-4-

138,000 yen

Lớp học
Khóa học chứng chỉ
Khóa học nâng cao
2 năm
Khóa học nâng cao
1.5 năm

Mục đích

Vào một trường
cấp cao hơn

Số

Số

Thời gian

giờ học

tuần học

nhập học

2 năm

1,600 giờ

80 tuần

Tháng 4

1.5 năm

1,200 giờ

60 tuần

Tháng 10

Thời gian luyện tập

Ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, có 4 giờ học mỗi ngày.

Các lớp học được chia thành các lớp buổi sáng và buổi chiều.
Lớp buổi sáng

Lớp học buổi chiều

Giai đoạn 1

09:00 – 09:45

Giai đoạn 5

13:20 – 14:05

Giai đoạn 2
Giai đoạn 3
Giai đoạn 4

09:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:35 – 12:20

Giai đoạn 6
Giai đoạn 7
Giai đoạn 8

14:10 – 14:55
15:05 – 15:50
15:55 – 16:40

Khuôn viên
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Kí túc xá
Trường học có ký túc xá.Kí túc xá cách trường 10 phút,yên tĩnh,giao thông thuận tiện. Thêm vào
đó, chúng tôi có một ký túc xá nằm cạnh trường học. Phí chỗ ở rẻ hơn khoảng 10.000 Yen so với giá
thuê thông thường. Trường học sẽ cung cấp những vật dụng cần thiết như thiết bị điện(Nồi cơm điện,
nồi IH),đồ dùng gia đình(Giường,chăn mền,bàn,ghế),và những đồ dùng trong ăn
uống(Chén,đũa,đĩa,ly,thìa mỗi thứ 1 đôi).Tất cả những đồ cần thiết cho cuộc sống mới của học
sinh.Hầu hết học sinh của trường đều sống trong kí túc của trường.
Phòng 1 người：168,000 円/nửa năm

Phòng 2～3 người（Bao gồm phí điện, gas）：138,000 円/nửa năm

Ký túc xá MINATO
Ký túc xá YURAKU
Ký túc xá JAM POP

1-29 Irifunecho, Thành phố Shunan
5 Yurakucho, Thành phố Shunan
2-23-2 KizanDori, Thành phố Shunan

Ký túc xá UCHIYAMA

4-6 Hayatamacho, Thành phố Shunan

Việc làm thêm
Thành phố Shuunan là nơi tập trung khu công nghiệp nhiều nhất trong tỉnh、và cũng là thành phố
thương nghiệp.Thành phố có nhiều công ty về lĩnh vực dầu khí（Công ty Idemitsu,công ty
Tokuyama,công ty Tousou,công ty Nihon Zeon v.v）,và là thành phố nhộn nhịp đầy sức sống。Những
công ty được nêu trên đều là những công ty thành công ở Nhật và có lợi nhuận đứng đầu miền Tây
Nhật Bản.Vì vậy, trong thành phố có nhiều dịch vụ ăn uống, Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn rất
nhiều cơ hội để có một công việc bán thời gian.

Khung cảnh đêm tại nhà máy lọc dầu

Học bổng
Học sinh của trường có thể nhận được học bổng từ Cơ quan hỗ trợ du học sinh Nhật Bản. Việc
nhận học bổng được đánh giá từ kết quả học tập,thái độ sinh hoạt và nhân cách của học sinh.1 năm
sẽ có khoảng 2,3 học sinh được nhận 48,000 yen/1 tháng và không phải quay lại.
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Nếu bạn vào Trường chuyên môn kinh tế từ khoa tiếng Nhật
Học phí thường xuyên

720,000 yen

Khóa thông tin và kế toán

Học phí 380,000 yen（1 năm）

Nhập trường đại học
/ viện đại học
Khoa tiếng nhật
(2 năm)
（Visa 2 năm 3 tháng）

・Khóa thông tin và kế toán
(khóa học 1 năm)
・Khóa thông tin và kế toán
(khóa học 2 năm)
※ Cấp

danh

hiệu

“Senmonshi

(chuyên gia)” từ Bộ Giáo dục, Văn
hóa, Thể thao, Khoa học và Công
nghệ

（Giống như tốt nghiệp Cao đẳng）

Việc làm

・Khóa học kinh doanh tổng hợp
（4 năm）
※Cấp danh hiệu “Kodo-Senmonshi
(chuyên gia cao cấp
（Giống như tốt nghiệp đại học）

（Visa 1 đến 4 năm）

Bạn có thể học tại trường của chúng tôi trong 6 năm!！
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Những giấy tờ quan trọng
Trường chuyên môn Tokuyama
Giấy tờ

Yêu cầu

Người nộp đơn

1

※Đơn nhập học

2

※Lý lịch・Lí do du học

3

Bằng tốt nghiệp（Cấp học cuối）

Bản gốc

4

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Chỉ dành cho sinh viên

5

Học bạ（Cấp học cuối）

6

Giấy chứng nhận thời gian

Hơn 150 giờ tại một cơ sở dạy tiếng Nhật ở nước bạn

a.

Cấp độ N5 trở lên
Cấp độ F trở lên

7

Chứng chỉ vượt qua JLPT

b. J・TEST
c. NAT-TEST

Cấp độ 4 trở lên

Người bảo lãnh tài chính

8

Bản sao hộ khẩu

Cần con dấu công chứng

9

Giấy chứng nhận việc làm hoặc chứng chỉ việc làm

Bằng chứng nghề nghiệp của ứng viên

10

Bản sao hộ chiếu

Chỉ chủ sở hữu

11

Bản sao giấy chứng minh nhân dân

12

Ảnh

13

※Giấy đồng ý

14

※Đơn xin được ở tại ký túc xá của trường

15

※Giấy chứng minh tài chính

16

Bản sao giấy chứng minh nhân dân

17

Bản sao ID

18

Bản sao hộ khấu

19

Giấy chứng minh số dư tài khoảng

20

Bản sao sổ tiết kiệm

21

Giấy chứng minh nơi đang công tác

Dành cho người đang làm việc tại các cơ quan,công ty …

22

Giấy phép kinh doanh

Dành cho người đang kinh doanh riêng

23

Giấy chứng minh tài khoản thu nhập

Chỉ cán bộ công ty

24

Giấy chứng minh thuế

Thu nhập, và thuế（3 năm）

25

Giấy chứng minh tài sản

Sổ đỏ nhà đất

26

Giấy chứng minh dịch sang tiếng nhật

４ｃｍ×３ｃｍ

(10 tấm)

Tất cả thành viên trong gia đình

Nhận xét

・※Mark là hình thức chỉ định của trường
・Vui lòng đính kèm bản dịch tiếng Nhật cho tất cả các tài liệu.
・Đối với 7, vui lòng gửi a.b.c.
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Thông tin về tài khoản ngân hang của trường
銀行名
Ngân hang

山口銀行
The Yamaguchi Bank, Ltd.

支店名
Chi nhánh

徳山支店
Tokuyama

口座番号
Số tài khoản

普通 057-5109498
Tài khoản tiết kiệm 057-5109498

口座名義

徳山総合ビジネス専門学校
景山 秀美
TOKUYAMA SOUGOU BUSINESS SENMON GAKKOU
KAGEYAMA HIDEMI

Tên người nhận
名義人住所
Điạ chỉ

〒745-0036 山口県周南市本町 2 丁目 13 番地
2-13 Honmachi,Shunan-city, Yamaguchi-prefecture 745-0036

電話番号
FAX

+81-834-32-7502
+81-834-32-7588

※Về trường hợp học sinh không thể nhập học (Vấn đề tiền học)
Đối với học sinh đã nhận được giấy chứng minh tư cách lưu trú,nhưng gặp vấn đề về việc xin Visa xuất
cảnh, hãy nhanh chóng gửi lại giấy cho phép học tại trường Tokuyama cho trường. Khi nhà trường
nhận được giấy tờ, trường sẽ trả lại số tiền mà học sinh đã trả. (sẽ được trừ phí hoa hồng (10,000 yen) và
chuyển khoản ngân hàng (khoảng 12,000 yen))
★Tiền giấy tờ cũng sẽ không được hoàn lại
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Những điểm cần chú ý
●Thời hạn học

Nhâp học từ tháng 4 ・・・・2 năm
Nhập học từ tháng 10・・・・1 năm 6 tháng

●Khóa học

Khóa học với mục đích tiếp tục học lên cao (Tiếng Nhật)

●Số lượng học sinh

80 người

●Thời hạn khoa học và thời gian tiết học
◎Thời gian bắt đầu-kết thúc
・Kì học vào mùa xuân: Từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 9
・Kì học vào mùa thu: Từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 31 tháng 3 năm sau
◎Ngày nghỉ

◎Giờ học

・Thứ bảy và chủ Nhật
・Những ngày lễ của Nhật
・Kì nghỉ hè（Từ ngày 1 tháng 8～ngày 31 tháng 8）
・Kì nghỉ đông（Từ ngày 25 tháng 12~ngày 7 tháng 1 ）
・Kì nghỉ xuân（Từ ngày 16 tháng 3～ngày 31 tháng 3）
・Lớp học sáng

９：００～１２：２０

・Lớp học chiều

１３：２０～１６：４０

Trường chuyên môn kinh tế Tokuyama
〒745-0036
Hon machi 2-13, Yamaguchi ken,Shuunan shi,
TEL ＋８１－８３４－３２－７５０２
FAX ＋８１－８３４－３２－７５８８
URL : https://www.tokubi.net/
E-mail : tokubi@h9.dion.ne.jp
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