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Trường cáo thị của bộ tư pháp Nhật Bản

Cục xuất nhập cảnh Tokyo xác định trường học tốt

JaLSA – là một pháp nhân xã đoàn- là thành viên chính của hiệp hội các trường Nhật ngữ trên toàn quốc
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prin c i p a l   H i r o k o  T s u r u t a

Trường chúng tôi có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm 
giảng dạy, đối với việc thi cử của học sinh và thi tuyển 
sinh của các trường đại học tiến hành hướng dẫn 1 đối 1. 
Giúp học sinh hiểu rõ các trường đại học ở Nhật Bản, và 
đặc điểm chuyên ngành. Chúng tôi giới thiệu cho học 
sinh các trường học và chuyên ngành thích hợp với 
mình. Toàn thể giáo viên của trường chúng tôi nguyện 
góp một phần nhỏ công sức vào tương lai của mọi 
người. 

Viện nghiên cứu quốc tế Tokyo là một trường Nhật ngữ lấy việc học lên của 
học sinh làm mục tiêu. Giảng viên trường chúng tôi tuân thủ quan niệm giáo 
dục lấy giáo dục làm gốc, lấy việc học lên làm mục tiêu,cung cấp sân chơi 
cho việc học lên và hướng nghiệp cho mọi du hoc sinh đến từ các nước và 
khu vực trên thế giới.
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Giáo viên chủ nhiệm

Phụ trách hướng dẫn học lên
( Tiến sĩ )

Giáo viên tiếng Nhật Giáo viên tiếng Nhật

Giáo viên tiếng Nhật Giáo viên tiếng Nhật

Trưởng phòng
phòng công tác 

Phụ trách tuyển sinh



Sức hấp dẫn du học Nhật Bản

Đại học của Nhật Bản thuộc 
vào đẳng cấp thế giới
Theo bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Edu-
cation 2013-2014 : Đại học Tokyo xếp thứ 23 toàn cầu và làm 
bá chủ khu vực châuÁ, Nhật Bản có 5 trường đại học lọt vào 
Top 200 trường đại học hàng đầu thế giới, đứng đầu khu 
vực châu Á. Theo bảng xếp hạng đại học thể giới của QS 
năm 2013-2014: tổng cộng có 9 trường lọt vào Top 200 
trường đại học hàng đầu thế giới, đứng đầu khu vực châu Á. 
Theo bảng xếp hạng Top 10 trường đào tạo 500 CEO hàng 
đầu thể giới của Times Higher Education: Đại học Tokyo xếp 
thứ hai, chỉ đứng sau đại học Harvard, đại học Keio xếp thứ 9.

Hoàn thiện chế độ bảo 
hiểm y tế
Lưu học sinh đều có thể tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn 
dân, mỗi năm mất khoảng 1500 NDT, tự chịu 30% chi phí 
khám chữa bệnh, nếu như đăng ký xin viện trợ lưu học sinh, 
chỉ phải chịu thấp nhất là 6%, cung cấp vấn đề bảo hộ sức 
khỏe cho học sinh trong suốt quá trình du học.

Triển vọng công việc tốt
Xã hội Nhật Bản không ngừng gia tăng hiện tượng lão hóa 
và cát hóa, việc thiếu lực lượng lao động đã xuất hiện, 
những điều đó cũng làm tăng thêm cơ hội cho sinh viên sau 
khi tốt nghiệp ở lại Nhật Bản làm việc. Đối với những người 
muốn sinh sống và làm việc lâu dài tại Nhật Bản, để nhận 

Giới thiệu chương trình học
Trường chúng tôi giảng dạy là lấy việc kiểm tra du học Nhật Bản và kiểm tra năng lực tiếng Nhật cấp N1 đủ tiêu chuẩn làm mục 
tiêu để biên soạn chương trình. Đồng thời cũng mở thêm các chương trình tư vấn liên quan ngoài việc học tiếng Nhật cho các 
học sinh muốn đăng ký thi đại học, học viện Nhật Bản và cả cho những học sinh muốn tìm việc làm ở Nhật. Từ lớp sơ cấp đến 
lớp cao cấp đều áp dụng chế độ dạy ít người cùng với giáo viên chủ nhiệm, trong quá trình học tập và trong đời sống đều tiến 
hành hướng dẫn chi tiết cụ thể. 

Chế độ học bổng
Chế độ học bổng của Nhật Bản có nhiều loại, phần lớn lưu 
học sinh đều có thể đăng ký xin được các loại học bổng, lưu 
học sinh vào được trường quốc gia càng có thể xin miễn 
giảm học phí và xin được học bổng để miễn phí hưởng thụ 
giáo dục đại học, lưu học sinh vào học tại các trường đại 
học tư thục để học lên học vị thạc sĩ, thông thường chỉ cần 
chịu một khoản học phí tầm 3-4 vạn NDT/năm.

Cấp N3

Cấp N2

Cấp N1

Cấp Năng lực tiếng NhậtMục tiêu học  tập

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

Chương tình tiếng Nhật thông thường

Tên chương trình Nội dung hướng dẫn

Chương trình học lên đại học

Chương trinhg học lên học viện

Chương trình chỉ dẫn hướng nghiệp

Chươn trình tư vấn đặc biệt

3

Chi phí mức lương , môi trường giảng dạy tốt, tài nguyên giảng dạy chất lượng cao, triển vọng công 
việc tốt, Hoàn thiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ học bổng quần chúng, với những ưu thế này đã đủ để 
thu hút bạn đến du học Nhật Bản chưa?

được “thẻ xanh” của Nhật Bản cũng là một chuyện vô cùng 
khó khăn.

Có thể tiến hành hội thoại đơn giản, bao gồm năng lực đọc, viết văn bản đơn 
giản

Có thể tiến hành hội thoại tương đối phức tạp: hiểu được tin thời sự, 

Có thể hiểu được tài liệu giảng dạy ở đại học, về tổng thể có năng lực tiếng Nhật 
gần giống với người Nhật

Để vào học các trường đại học ở Nhật bản , cần phải được tư vấn các môn cơ bản về 
toán học và văn học tổng hợp
Để vào học các học viện ở Nhật Bản cần phải hướng dẫn liên quan đến sách nghiên cứu 
kế hoạch, phương pháp liên hệ với giáo sư, v.v…
Đối với những người muốn đi làm và tìm việc làm tại Nhật Bản cần phải tiến hành hướng 
dẫn chi tiết về sơ yếu lí lịch, phỏng vấn, quy tắc xã hội, văn hóa doanh nghiệp  
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Tài liệu học lên

Phòng máy tính

Phòng học 201

Phòng học 301

4

Cảnh về đêm

Môi trường học tập yên tĩnh và sạch sẽ
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Chế độ học bổng

Đại học Tokyo
Đại học ngoại ngữ Tokyo
Đại học nghệ thuật Tokyo
Đại học công nghệ Tokyo

Đại học khoa học
  và nghệ thuật Tokyo
Đại học Chiba
Đại học Cảng Sơn

Đại học Tsukuba
Đại học Saitama
Đại học Hitotsubashi 
Đại học Keio

Đại học Waseda
Địa học Hosei
Đại học Rikkyo
Đại học Gakushuin 

( vào học ở các trường dưới đây)

1. Suất học bổng trị giá 5 vạn Yên Nhật cho học sinh học lên

(Thành tích ) năng lực tiếng Nhật N1 đạt tiêu chuẩn, 
                     thành tích kiểm tra du học Nhật Bản trên 310 điểm
(tỉ lệ chuyên cần) trên 95 %

3. Suất học bổng cho học sinh chuyên cần có thành tích loại A là 4 vạn Yên Nhật

Thành tích kiểm tra du học Nhật bản đạt trên 330 điểm
2. Suất học bổng của bộ Giáo dục, văn hóc và thể thao trị giá 5 vạn Yên Nhật 

Chú ý* phải xin trước khi vào học ở học viện tri thức quốc tế Tokyo

(Kiểm tra năng lực tiếng Nhật) Đủ tiêu chuẩn N1, học bổng trị giá 3 vạn Yên Nhật
Đủ tiêu chuẩn N2, học bổng trị giá 2 vạn Yên Nhật
Đủ tiêu chuẩn N3, học bổng trị giá 1 vạn Yên Nhật

5. Học bổng nhập học

5

(Thành tích ) năng lực tiếng Nhật N2 đạt tiêu chuẩn, 
                     thành tích kiểm tra du học Nhật Bản trên 290 điểm
(tỉ lệ chuyên cần) trên 98 %

4. Suất học bổng cho học sinh chuyên cần có thành tích loại B là 3 vạn Yên Nhật

Chú ý, * Học viên học tại học viện tri thức quốc tế Tokyo 
* Học viên kết thúc chương trình theo kế hoạch 1 năm rưỡi, 1 năm 9 tháng, 2 năm 
*Chỉ có thể đăng ký xin 1 loại học bổng hoặc loại A hoặc học bổng loại B
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東京国際⼤学
⼤学院

Thành tích nhà trường

東京⼤学
⼤学院

東京外国語⼤学
⼤学院

❖ Danh sách một số học viên học lên 

❖ Danh sách một số học viên có năng lực tiếng Nhật 

❖ Danh sách học viên tìm việc làm

東海⼤学⼤学院
医学研究科博⼠

東京外国語⼤学
⼤学院

岡⼭⼤学
⼤学院

千葉⼤学⼤学院
美術専攻

東京外国語⼤学
⼤学院

N1合格N1合格

拓殖⼤学奨学⽣

N1合格 N1合格

リゾートホテル

横浜商科⼤学

N1合格

アパレル企業 ファッションデザイナー貿易会社
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Giới thiệu chi phí

Học phí

Chi phí

Hợp đồng
3 tháng

Phí vé vào Phí bảo lãnh
Tiền thuê nhà 

(phòng 2 người)
Phí mạng

Chăn gối Tổng

\25,000 \10,000 \35,000/⽉ \10,000 \150,000

Phí ghi danh Phí nhập học Phí giáo trình Phí cơ sở
vật chất Học phí Tổng

\15,000 \30,000 \30,000 \20,000 \640,000 \735,000
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Sắp xếp học kỳ

Hồ sơ tài liệu đăng ký bắt buộc
[Người đăng ký]

[Người trả phí]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đơn xin tự nguyện nhập học ( bắt buộc dùng giấy , tự điền hoặc đánh máy)

6 ảnh ( khổ 4cm x 3cm, ảnh chụp 3 tháng gần đây)

Bản sơ yếu lý lịch ( bắt buộc dùng giấy , tự viết hoặc đánh máy, cuối cùng phải tự ký tên)
Bằng tốt nghiệp của trường tốt nghiệp cuối cùng ( người học ở trường dân lập hoặc người được 
giáo dục thành niên  phải nộp  một bảng xếp loại  học lực)
Bảng thành tích ghi lại thành tích các năm học ở trường tốt nghiệp cuối cùng

Chứng chỉ học tiếng Nhật ( có kinh nghiệm học trên 180 tiếng, ghi rõ thời gian học, số tiết học cho tới nay, giáo trình học, 
giáo viên hướng dẫn, v.v…)** xin đăng ký tham gia kiểm tra cấp độ tiếng Nhật, và tích cực nộp chứng chỉ và bảng thành tích.

Hộ chiếu
Bản công chứng chứng nhận quan hệ người thân ( có thể công chứng chứng minh quan hệ giữa bản thân với người trả chi phí, người không 
thể nộp hộ chiếu phải nộp bản dịch công chứng chứng nhận quan hệ người thân bằng tiếng anh do cơ quan công chứng chứng nhận)

Bản sao các trang của sổ hộ khẩu (ghi lại các mục trình độ văn hoá, dịch vụ cơ sở, chức vụ v.v..phải đúng với thực tế )

Bảng điểm học tập

Tháng nhập học Thời gian học Thời gian thụ lý đăng ký Thời gian nộp
visa đăng ký Kết quả visa

1 tháng sinh 1.3 năm Tháng 5 đến trung tuần tháng 9 Hạ tuần tháng 9 Hạ tuần tháng 11

4 tháng sinh 2 năm Tháng 6 đến trung tuần tháng 11 Hạ tuần tháng 11 Hạ tuần tháng 2

7 tháng sinh 1.9 năm Tháng 10 đến trung tuần tháng 3 Hạ tuần tháng 3 Hạ tuần tháng 5

10 tháng sinh 1.6 năm Tháng 12 đến trung tuần tháng 5 Hạ tuần tháng 5 Hạ tuần tháng 8

1

2

3

4

Người trả phí cung cấp bản gốc chứng minh tài sản tiết kiệm đứng tên và bản sao sổ tiết kiệm 

Phiếu thanh toán (bắt buộc phải bằng giấy, do người trả phí tự tay điền, sau đó ký tên , đóng dấu) 
Nộp giấy chứng minh nghề nghiệp, giấy chứng minh thu nhập, giấy chứng minh nộp thuế của 
người trả phí (trong 3 năm)

Nộp bản sao các trang của sổ hộ khẩu của người trả phí

Nhà tài trợ trong nước trả học phí và chi phí sinh hoạt

1

2

3

Phiếu thanh toán (bắt buộc phải bằng giấy, do người trả phí tự tay điền, sau đó ký tên , đóng dấu)
Nộp giấy chứng minh nộp thuế thường trú hoặc giấy chứng minh nộp thuế của người trả phí 
(trong 3 năm, tài liệu ghi chép tổng thu nhập năm)

Một trong các mục dưới đây

Do người thân đang cư trú tại Nhật trả học phí và sinh hoạt phí

Bản sao (giới hạn cho người kinh doanh) đơn xin xác nhận ( để trống) của người trả phí đã thanh toán
Giấy chứng nhận việc làm của người trả phí ( nhân viên công ty phổ thông)
Bản đăng ký pháp nhân của người trả phí ( người kinh doanh công ty và người phụ trách công ty)
“Giấy thường trú” của cả hộ gia đình của người trả phí
Chứng nhận tiết kiệm ngân hàng đứng tên người trả phí
Bản sao sổ tiết kiệm và các tài liệu chứng minh nguồn gốc tài khoản tiết kiệm
Ghi chú : Tài liệu trong phạm vi có giá trị trong vòng 3 tháng, tài liệu trong phạm vi của Nhật Bản có hiệu lực trong vòng 3 tháng
               Căn cứ vào tình hình cá nhân có thể gửi các tài liệu trên và các tài liệu khác
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Thời gian dự định

04
05
06
07
08

09

4 Tháng
Nhập học

5 Tháng
Chương trình đối sách kiểm tra 
du học sinh du học Nhật Bản

8 Tháng
Nghỉ hè

9 Tháng
Du lich núi Phú Sỹ, Fujikyu
Cuộc thi phát biểu tiếng Nhật

6 Tháng
Hướng dẫn học lên
Kiểm tra du học sinh Nhật Bản lần đầu (EJU)

7 Tháng
Kiểm tra năng lực tiếng Nhật lần đầu (JLPT)
Đại hội thể dục thể thao trong phạm vi nhà trường
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10
11
12
01
02
03

10 Tháng
Chương trình đối sách kiểm tra du học sinh Nhật Bản

Bắt đầu đăng ký thi tuyển sinh vào đại học

11 Tháng
Hướng dẫn học lên/ chương trình đối sách luận văn

Kiểm tra du học sinh Nhật Bản lần hai (EJU)

12 Tháng
Kiểm tra năng lực tiếng Nhật lần hai (JLPT)

Đêm hội Giáng sinh

1 Tháng
Cầu nguyện / kiểm tra sức khỏe

Họp thuyết trình việc học tập ở trường

2 Tháng
Phân tiết học

Kiểm tra thi lần 2 đại học quốc gia

3 Tháng
Nghi thức lễ tốt nghiệp / du lịch tốt nghiệp

Kỳ nghỉ mùa xuân
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Ảnh hoạt động của nhà trường



Nhập học
Thiên đường Disney
Thi đấu bóng hoang dã 
  của trường đại học Tokyo
Lễ tình nhân tháng 7
Đại hộc thể dục 
  thể thao trong trường
Du lịch thuyền Sumikawa
Buổi thuyết minh nhập học
Họp phát biểu kế 
  hoạch nghiên cứu
Du lich núi Phú Sỹ, Fujikyu 
Trải nghiệm phòng cháy chữa cháy
Đêm hội giáng sinh
Cầu nguyện
Họp thuyết trình về 
  việc học trong trường
Phân tiết học
Cuộc thi phát biểu
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
Ngày phụ nữ
Nghi lễ tốt nghiệp
Thưởng hoa
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音乐播放
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JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

3-17-2, Oji, Kitaku, Tokyo 114-0002, Japan
TEL+81-3-5669-0811  FAX+81-3-5669-0810

TOKYO KOKUSAI CHISIKI GAKUIN

Naritan
Airport

Nippori

Ueno

Akihabara

Tokyo

Shinagawa

nHaneda Airport

Shibuya

Shinjuku

Ikebukuro

O J I

日 本 語 学 校

東京国際知識学院

〒114-0002 東京都北区王子3-17-2
TEL03-5669-0811  FAX03-5669-0810

n成⽥空港

⽇暮⾥

上野

秋葉原

東京

品川

n⽻⽥空港

渋⾕

新宿

池袋

王⼦

Lấy giáo dục làm gốc

Lấy việc học lên làm mục tiêu




