
■Bằng cấp nhập học

●Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc các bằng cấp tương đương.

 Những người đã hoàn thành 12 năm học ở trường, hoặc trình độ học vấn tương đương.

 Những người đã đỗ N5 kỳ thi năng lực tiếng nhật, hoặc đã học tiếng nhật hơn 200 giờ.

 Những người chăm chỉ, có hứng thú trong việc học tiếng nhật.

■Quy trình từ lúc nộp hồ sơ đến nhập học

Tháng 9 Học viên nộp hồ sơ cho nhà trường

Tháng 10 Nhà trường sẽ tiến hành xét hồ sơ, phỏng vấn

Tháng 11 Học viên nộp các hồ sơ cần thiết cho nhà trường

Cuối tháng 11 Nhà trường nộp hồ sơ xin tư cách lưu trú cho Cục quản lý xuất nhập cảnh

Ngày 25 tháng 2 Thông báo kết quả về tư cách lưu trú

Cuối tháng 2 Học viên khám sức khỏe và nộp kết quả cho nhà trường

Đầu tháng 3 Học viên nộp lệ phí tuyển sinh, học phí

Nhà trường gửi “ Giấy tư cách lưu trú” và “ Giấy báo nhập học”

Học viên xin visa tại cơ quan ngoại giao

Đầu tháng 4 Nhập cảnh tới nhật theo lịch trình đã được quyết định trước của nhà trường

Nhập học vào trường tiếng nhật Mirai, học định hướng, và bắt đầu các buổi học

Đây là khóa học cơ bản của trường tiếng nhật Mirai dành cho du học sinh bình thường.

Khóa học này dành cho những người muốn học tiếng nhật nâng cao trong tối đa 2 năm, muốn làm việc và

học tập tại Nhật.

※ Tùy theo từng quốc gia khác nhau thì hồ sơ cần thiết để làm hồ sơ cũng khác nhau, muốn biết thêm chi tiết vui

lòng xác minh lại với văn phòng nhà trường hoặc tại các nơi đại lý ủy quyền.

【Quy chế tuyển dụng：khóa học 2 năm】

Khóa tháng 4 năm 2021

Văn phòng trường tiếng nhật Mirai info@mirai-nihongo.jp



Đối với khóa học 2 năm. Học viên phải đóng trước nữa năm tiền học phí và tiền nhà ở. 

Tiền nhà ở sẽ được trả theo hàng tháng sau 6 tháng nhập học.

Chú ý

 Ngoài các khoản ở trên, học viên có thể phải đóng thêm cho một số sự kiện.

 Những mục được đánh dâu ※ là đã được cộng 10% tiền thuế.

■Học phí

Về học bổng

 Những người có bằng N3 trở lên tại thời điểm cấp giấy tư cách lưu trú, thì sẽ được miễn tiền nhập học.

①Trường hợp đã có giấy tư cách lưu trú nhưng không xin visa 

Điều kiện: Trả lại giấy bảo nhập học và giấy tư cách lưu trú

Hoàn tiền: Hoàn trả lại tất cả các khoản tiền ngoại trừ tiền nhập học.

②Trường hợp đã xin thị thực visa nhưng không được cấp, không đến nhật được

Điều kiện: Trả lại giấy báo nhập học, và cung cấp bằng chứng rằng không được cấp thị thực visa tại cơ quan ngoại giao.

Hoàn tiền: Hoàn trả lại tất cả các khoản tiền ngoại trừ tiền nhập học.

③Trường hợp đã có thị thực visa nhưng quyết định không nhập học trước khi tới Nhật.

Điều kiên: Trả lại giấy báo nhập học, và giấy thị thực visa chưa qua sử dụng

Hoàn tiền: Hoàn trả lại tất cả các khoản tiền ngoại trừ tiền nhập học.

④Trường hộp đã được cấp thị thực visa, đã nhập cảnh đến nhật, nhưng nghỉ học không có lý do chính đáng.

Hoàn tiền: về nguyên tắc thì các khoản đã đóng sẽ không được hoàn trả lại.

⑤Trường hợp đã đến nhật, nhưng không nhập học.

Hoàn tiền: Không hoàn tiền các khoản đã đóng.

Chính sách hoàn trả học phí ( Tuân thủ dựa theo quy tắc của Hiệp hội xúc tiến giáo dục Nhật bản) 

【一般生】

Kỳ đầu năm 1

(sau khi cấp chứng

nhận)

Kỳ 2 năm 1

(tháng 9 năm 2021)

Tống số tiền

 năm 1

Kỳ đầu năm 2

 ( tháng 3 năm 2022)

Kỳ sau năm 2

( tháng 9 năm 2022)

Tổng số tiền

 năm 2

Tổng số tiền

 2 năm

Học phí Lệ phí thi　※ 22,000 0 22,000 0 0 0 22,000

Tiền nhập học　※ 55,000 0 55,000 0 0 0 55,000

Tiền học phí　※ 330,000 330,000 660,000 330,000 330,000 660,000 1,320,000

Tiền sách giáo khoa ※ 22,000 0 22,000 22,000 0 22,000 44,000

Tiền hoạt động ※ 19,800 0 19,800 19,800 0 19,800 39,600

Tổng 448,800 330,000 778,800 371,800 330,000 701,800 1,480,600

Tiền nhà Tiền vào nhà 20,000 0 20,000 0 0 0 20,000

Tiền nhà 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000 240,000 480,000

Tiền điện nước 30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 60,000 120,000

Tiền bảo hiểm nhà 6,000 6,000 12,000 6,000 6,000 12,000 24,000

Ngoài ra Tiền bảo hiểm y tế 10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 20,000

Phí làm ngân hàng 4,500 0 4,500 0 0 0 4,500

Tiền đưa đón 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000

Tổng 200,500 156,000 356,500 166,000 156,000 322,000 678,500

Tổng 649,300 486,000 1,135,300 537,800 486,000 1,023,800 2,159,100

Về học phí

 Đối với những học viên có tỉ lệ điểm danh cao, thành tích học tập tốt thì chúng tôi sẽ tư vấn về cách đóng tiền học phí

cho nữa năm tiếp theo. Muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ với Nhà trường.

※Lệ phí thi sẽ không được trả lại với bất kể lý do gì.

※Phí chuyển tiền sẽ do học viên chịu.


