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ĐIỂM ĐẶC BIỆT
Trường Nhật Ngữ Takasaki Dream nằm ở vị trí thuận lợi tại thành phố Takasaki, gần công viên Kitasan rộng lớn và các
cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện đa khoa, phòng khám nhãn khoa, hiệu sách và các nhà hàng.
Công viên Kitasan là một địa điểm tuyệt vời để con người có thể đắm mình vào thiên nhiên. Người dân địa phương
thường xuyên lui tới đây, ngay cả vào dịp cuối tuần.

HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH HỌC
Tại Nhật Ngữ Takasaki Dream, chúng tôi cung cấp một hệ thống tư vấn và hỗ trợ suốt quá trình học cho học viên một
cách chi tiết. Căn cứ trên các yếu tố như: năng khiếu, sở thích, năng lực tiếng Nhật, điều kiện tài chính,... và mối quan
hệ tốt đẹp với nhiều trường đại học, trường dạy nghề, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên sau khi tốt nghiệp tại đây
có được một lộ trình học và phù hợp với bản thân bắt đầu từ giai đoạn đăng ký dự thi cho đến lúc các bạn nhập học.
Trường Nhật Ngữ Takasaki Dream cam kết hỗ trợ hết mình cho các bạn học viên ngoại quốc, cùng đồng hành với các
bạn trên con đường thực hiện ước mơ Nhật Bản.

Khóa học

Khóa học

Đối tượng học

Khóa học 2 năm
Khóa học 1,5 năm

Tất cả các bạn muốn đến Nhật Bản để nâng cao khả năng tiếng Nhật của mình.

Đây là một khóa học dài hạn nhằm hướng tới các kỳ thi đại học và trường dạy nghề. Không chỉ theo học
Giới thiệu

ở các lớp ứng với khả năng tiếng Nhật của bản thân, mà chúng tôi cũng sẽ phát triển khả năng tiếng Nhật
theo khóa học của các bạn bằng cách hướng dẫn học tập và hướng nghiệp của các giảng viên xuất sắc
của chúng tôi.

Số giờ học
Thời gian
khóa học

Thời gian học

Thời gian
nhập học

1 tuần 5 ngày
2 năm・1 năm 6 tháng

Lớp buổi sáng

9：00～12：30

Lớp buổi chiều

13：00～16：30

Tháng 4（Nên có bằng trình độ tiếng Nhật N5）
Tháng 10（Nên có bằng trình độ tiếng Nhật N4）

Điều kiện nhập học
①
②
③

Tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương.
Người đã hoàn thành 12 năm học trở nên hoặc có lý lịch học tập tương đương.
Người thực sự có mong muốn học tiếng Nhật.

Hồ sơ lý lịch
◆

Điểm cần chú ý
①
②
③
④
⑤

Hồ sơ lý lịch phải do chính tay người làm, người bảo lãnh viết, không làm bẩn, làm nhòe.
Trong trường hợp bị sai, hãy viết lại bằng tờ mới.
Không dùng bút xóa hoặc bút tẩy.
Hãy đính kèm bản dịch bằng tiếng Nhật cho tất cả tài liệu được tạo bằng tiếng Nhật.
Tùy vào từng quốc gia mà có các giấy tờ lý lịch khác nhau.
Trong trường hợp cần thiết, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu các giấy tờ đặc biệt.

Giấy tờ liên quan tới người nộp đơn

Tên giấy tờ
①

Đơn đăng kí học

②

Sơ yếu lý lịch

③
④
⑤

Bản gốc bằng tốt nghiệp cấp học cao nhất
（hoặc bảng điểm cấp học tạm thời ）
Bảng điểm học cao nhất
Chứng chỉ học tạm thời hoặc bảng điểm cấp
học tạm thời（thời điểm học hiện tại）

Chú thích
Người viết phải viết bằng chữ viết tay trên tờ mẫu quy
định của trường
Người viết phải viết bằng chữ viết tay trên tờ mẫu quy
định của trường
Bản gốc
Bản gốc
Bản gốc

Ngoài ra, hãy nộp cùng một trong số những
chứng chỉ tiếng Nhật sau：
(1)Chứng chỉ năng lực tiếng Nhât JLPT và
⑥

bảng điểm
(2)Chứng chỉ NAT-TEST và bảng điểm

Nếu được hãy nộp bản số 1 hoặc số 2
（Hãy tham khảo chú ý dưới đây）

(3) Chứng chỉ J-TEST và bảng điểm
(4)Bản gốc chứng chỉ có liên quan đến tiếng
Nhật
⑦

Bản sao hộ chiếu

⑧

8 bức ảnh（4 cm × 3 cm）

⑨

Chú ý

Trong trường hợp có hộ chiếu

Không nộp bức ảnh photo màu
Bức ảnh được chụp trong vòng 3 tháng trở lại

Ngoài ra, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu một số
giấy tờ khác trong trường hợp cần thiết
Nếu được hãy nộp bằng và bảng điểm năng lực tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST.
Về nguyên tắc bản sao chứng chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT N5 hoặc NAT-TEST N5 là cần thiết

Giấy tờ liên quan tới người bảo lãnh
Tùy vào người bảo lãnh mà có những loại giấy tờ quan trọng khác nhau.

1. Các loại giấy tờ trong trường hợp người bảo lãnh là bố mẹ hoặc người thân ( Đang sống tại Việt Nam)
①

Giấy chứng minh tài chính

②

Giấy chứng minh số dư tài khoản của người bảo lãnh
Bản gốc
Trong trường hợp là nhân viên công ty phải có giấy
chứng nhận công việc tạm thời
Trong trường hợp là giám đốc công ty phải có bản sao
Giấy tờ chứng minh số năm kinh nghiệm làm việc
đăng ký doanh nghiệp
Trong trường hợp kinh doanh tự do phải có bản sao giấy
phép kinh doanh
Giấy chứng minh thu nhập của người bảo lãnh（Không
Bản gốc
quá 3 năm）

③

④
⑤
⑥
⑦
⑧

Giấy chứng minh nộp thuế（Không quá 3 năm）
（Nếu trong trường hợp trường yêu cầu）
Giấy tờ có liên quan đến người bảo lãnh và người nộp
đơn
Quá trình hình thành tài sản

Bản gốc

Bản gốc hoặc danh sách thu nhập đầy đủ
Giấy khai sinh, chứng chứng nhận người thân
Bản sao sổ tài khoản

Ngoài ra, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu một số giấy tờ
khác trong trường hợp cần thiết

2. Giấy tờ trong trường hợp chính bản thân mình tự làm đơn bảo lãnh
①

Giấy chứng minh số dư tài khoản mang tên cá nhân

Bản gốc

②

Giấy chứng minh công việc

Bản gốc

③

Giấy chứng minh thu nhập cá nhân（Không quá 3 năm） Bản gốc

④

Qúa trình hình thành tài sản

Bản sao sổ tài khoản

3. Giấy tờ trong trường hợp người bảo lãnh đang ở Nhật
①

Giấy chứng nhận người bảo lãnh

②

Giấy chứng minh số dư tài khoản của người bảo lãnh
Bản gốc
Trong trường hợp là nhân viên công ty phải có giấy
chứng nhận công việc tạm thời
Trong trường hợp là giám đốc công ty phải có bản sao
Giấy tờ chứng minh số năm kinh nghiệm làm việc
đăng ký doanh nghiệp
Trong trường hợp kinh doanh tự do phải có bản sao giấy
phép kinh doanh
Giấy chứng minh thu nhập cá nhân của người bảo lãnh
Giấy chứng nhận nộp thuế
（Không quá 3 năm）

③

④
⑤
⑥
⑦
⑧

Thẻ thường trú hoặc giấy chứng nhận hiện tại
Giấy tờ có liên quan đến người bảo lãnh và người nộp
đơn
Giấy tờ chứng minh quá trình hình thành tài sản
Ngoài ra, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu một số giấy tờ
khác trong trường hợp cần thiết

Bản gốc

Toàn bộ hộ gia đình
Bản sao sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh liên quan
Bản sao sổ tài khoản

Qúa trình nhận hồ sơ đến lúc nhập cảnh

◆

Nhập học tháng 4

Nhập học tháng 10

(1) Thời hạn nộp đơn xin học

Khoảng 25/10

Khoảng 25/4

(2) Thời gian nộp hồ sơ lên đại sứ quán

Giữa tháng 11

Đầu tháng 6

(3) Thời gian có kết quả tư cách lưu trú

Khoảng 20/2

Khoảng 20/8

(4) Thời hạn nộp học phí,kí túc xá

Khoảng 5/3

Khoảng 5/9

(5) Thời gian xin Visa

Khoảng 10/3

Khoảng 10/9

(6) Thời gian có kết quả Visa

Khoảng 20/3

Khoảng 20/9

(7) Thời gian nhập cảnh

Khoảng 5/4

Khoảng 5/10

Quá trình từ đăng kí đến lúc nhập học

1 Nộp giấy tờ đăng kí và đóng tiền lệ phí
2 Tùy vào mỗi trường để xét duyệt hồ sơ

Nộp toàn bộ tài liệu đăng kí cần thiết trước ngày hết hạn nộp hồ sơ.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ, tuyển chọn khả năng có thể nhập
học.

Xét duyệt hồ sơ dựa vào cục quản lý nhập cảnh
3

「Cấp phép tư cách lưu trú.

Cục quản lý nhập cảnh sẽ cấp tư cách lưu trú sau khi xét duyệt hồ sơ.
Nhà trường sẽ thông báo tư cách lưu trú đến người nộp hồ sơ đăng kí.

4

Đóng tiền học phí

Người nộp đơn hoặc người bảo lãnh sẽ phải nộp lệ phí nhập học, học phí,

Sau khi được cấp tư cách lưu trú và tư cách nhập học.

lệ phí cơ sở vật chất, phí đi dã ngoại vào tài khoản ngân hàng của trường
học.

5

Nộp đơn xin visa

Những bạn có nguyện vọng đưa đón tại sân bay và ở kí túc xá, nhanh

Được cấp visa

chóng viết nguyện vọng và gửi lại.

Nhà trường sẽ gửi bản đăng kí ở kí túc xá cho những bạn

Xin visa tại đại sứ quán Nhật Bản ở đất nước của bạn. Sau khi nhận được

có nguyện vọng

thị thực visa, hãy sắp xếp vé máy bay, dự kiến ngày nhập cảnh và liên hệ

Quyết định ngày nhập cảnh và vé máy bay

với trường nơi bạn đã nộp đơn đăng kí nhập học.

6 Nhập cảnh
7 Nhập học tại trường nhật ngữ Takasaki Dream

Định hướng, và bắt đầu giờ học

Học phí
Đã bao gồm thuế

1 năm

1 năm 6 tháng
Nhập học tháng 10

2 năm
Nhập học tháng 4

Lệ phí

22,000 yên

22,000 yên

22,000 yên

Tiền nhập học

55,000 yên

55,000 yên

55,000 yên

Học phí

660,000 yên

990,000 yên

1,320,000 yên

Tiền giáo trình

22,000 yên

33,000 yên

44,000 yên

Phí dã ngoại

39,600 yên

59,400 yên

79,200 yên

Cơ sở hạ tầng

39,600 yên

59,400 yên

79,200 yên

Tổng cộng

838,200 yên

1,218,800 yên

1,599,400 yên

◆ Chú ý

※
※
※
※

Khi thanh toán tiền sẽ phải thanh toán thêm số tiền thuế tiêu thụ.
Vui lòng nộp 20,000 yên lệ phí khi nộp đơn đăng kí học.
Có trường hợp sẽ phải trả số tiền dịch thuật hồ sơ.
Ngoài ra, cũng có trường hợp sẽ phải thanh toán riêng lệ phí khi tham gia sự kiện nào đó.
Học phí và các lệ phí được liệt kê ở trên sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, và có thể thay đổi
sau tháng 4 năm 2024. Tại thời điểm đó bạn sẽ bị tính phí theo tỷ lệ mới bao gồm cả học viên hiện tại.

Chính sách hoàn trả học phí（Dựa trên hướng dẫn của Hiệp hội Giáo dục Nhật bản）
① Trong trường hợp được cấp tư cách lưu trú nhưng không xin được thị thực visa
Điều kiện：Trả lại giấy tư cách lưu trú và giấy phép nhập học
Hoàn tiền：Hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc ngoại trừ phí nhập học.
② Trong trường hợp đã nộp đơn xin thị thực nhập cảnh tại đại sứ quán Nhật tại đất nước bạn nhưng không được công nhận,
không thể đến Nhật Bản
Điều kiện：Trả lại giấy phép nhập cảnh và xuất trình bằng chứng chứng minh thị thực visa không được cấp tại đại sứ
quán
Hoàn tiền： Hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc ngoại trừ phí nhập học
③ Trong trường hợp được cấp thị thực visa nhưng trước khi nhập cảnh, bạn bị từ chối nhập học
Điều kiện：Trả lại giấy phép nhập học và xác nhận được thời hạn thời hạn còn hiệu lực của thị thực.
Hoàn tiền： Hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc ngoại trừ phí nhập học
④ Trong trường hợp nhận được thị thực visa, đủ điều kiện nhập học nhưng vì lý do nào đó không đi học nữa.
Hoàn tiền：Dựa trên nguyên tắc sẽ không được hoàn trả lại toàn bộ số tiền
⑤ Trong trường hợp sau khi đến Nhật Bản, nhưng không nhập học
Hoàn tiền： Sẽ không được hoàn trả lại toàn bộ số tiền
※ Lệ phí thi sẽ không được hoàn trả vì bất kì lí do nào
※ Lệ phí gửi tiền sẽ do người nộp đơn chịu.

Tiền kí túc xá
◆ Tiền kí túc xá (6 tháng)
2 bạn sẽ sử dụng 1 phòng.
Tiền nhà 1 tháng 2 man yên.
Tiền nhập nhà 2 man và tiền chăn đệm 8 sên yên.
Nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng tắm được dùng chung. Chi phí gas, điện, nước do chính mình trả.
Lần 1

Chi phí đầu vào

Phí đầu vào
Tiền nhà

22,000 yên

6 tháng
－
120,000 yên

－

Chăn, đệm

8,800 yên

－

Tổng cộng

－

150,800 yên

Lần 2

－

Tiền nhà

－

120,000 yên

Tổng cộng

－

120,000 yên

6 tháng

Tất cả tiền kí túc xá nêu trên sẽ trả cùng học phí.
Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu phòng khác theo yêu cầu.
(1)

Toàn bộ chi phí là của một người

(2)

Số tiền này là một số tiền tham khảo. Chi phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm

(3)

Kí túc xá là căn hộ dưới sự quản lý của trường Nhật ngữ Takasaki Dream

(4)

Ký túc xá được trang bị tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện và giường tầng

(5)

Về nguyên tắc, có thể ở kí túc xá trong sáu tháng. (Kéo dài 6 tháng)

(6)

Nếu bạn muốn sử dụng ký túc xá khác, chúng tôi sẽ giới thiệu một căn hộ gần đó
Tuy nhiên,vì không có tủ lạnh, không có máy giặt nên tự mình phải chuẩn bị

Kế hoạch trong năm
Tháng

Sự kiện tại trường

Hoạt động

Dành cho học viên nhập học tháng 4
Tháng 4

Định hướng / Phân loại lớp

Ngắm hoa anh đào

Lễ nhập học mùa xuân
Tháng 5
Tháng 6

Thi thử kì thi dành cho du học sinh (EJU)
Thi kì thi EJU
Thi thử kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)

Tháng 7

Thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)

Tháng 8

Nghỉ hè ( Khoảng 2 tuần)

Tháng 9

Nghỉ thu ( Khoảng 1 tuần)

Dã ngoại mùa hè
Lớp học về thư pháp
Tiệc thịt nướng ngoài trời
Lễ hội mùa hè
Lễ hội bắn pháo hoa
Đại hội thể thao

Dành cho học viên nhập học tháng 10
Tháng 10

Định hướng / Phân loại lớp

Dã ngoại mùa thu

Nhập học kì tháng 10, định hướng và phân loại lớp
Tháng 11
Tháng 12

Thi kì thi EJU

Hoạt động tình nguyện (làm đẹp

Thi thử kì thi JLPT

thành phố)

Thi kì thi JLPT
Nghỉ đông ( Khoảng 2 tuần)

Lễ hội trường

Tháng 1

Bắt đầu kì học mùa đông

Chào đón năm mới

Tháng 2

Viết đơn thay đổi thị thực visa

Lập xuân

Kì thi cuối năm, lễ tốt nghiệp
Tháng 3

Nghỉ xuân

Ngày các bé gái

Phỏng vấn cá nhân, định hướng tương lai

※ Trên đây là đề xuất các sự kiện chính. Nội dung có thể thay đổi tùy theo năm
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