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Sơ yếu lí lịch 
 
1. Quốc tịch :                       Họ tên :                                                                
2.  Ngày tháng năm sinh : Ngày       tháng      năm       
3. Địa chỉ hiện tại :                                                                                       
4.  Vợ/chồng :  Có · Không  ( Họ tên Vợ/ chồng:                        ) 
5.    Họ tên              Tuổi         Nghề nghiệp         Địa chỉ 
   Bố :                           tuổi                                                                      
   Mẹ :                           tuổi                                                           
 
6. Lí lịch học tập (Theo thứ tự từ Trường tiểu học đến bậc học cuối cùng) 
      Tên trường             Địa chỉ                     Thời gian theo học (Ngày tháng năm) 
                                                        Nhập học      Tốt nghiệp 
(1)                                                                                 
(2)                                                                                   
(3)                                                                                  
(4)                                                                                   
(5)                                                                                  
(6)                                                                                  
  
7. Lí lịch học tiếng Nhật 
Tên trường            Địa chỉ                        Thời gian theo học (Ngày tháng năm) 
                                                        Nhập học       Tốt nghiệp 
(1)                                                                                 
(2)                                                                                   
(3)                                                                                 
 
8. Lí lịch nghề nghiệp (Điền theo thứ tự ngày tháng năm) 
Tên công ty, nơi làm việc           Địa chỉ               Thời gian làm việc  Thời gian thôi việc 
(1)                                                                                      
(2)                                                                                      
(3)                                                                                      
(4)                                                                                      
 
9. Các lần tới Nhật  Có · Không  
   Ngày tháng đến        Ngày tháng đi     Tư cách lưu trú             Mục đích đến Nhật 
(1)                                                                                   
(2)                                                                                     
(3)                                                                                     
(4)                                                                                   
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10. Lí do du học tiếng Nhật 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                         
                                              
                                             
 
11. Dự định sau tốt nghiệp 
    Lên bậc học cao hơn・Làm việc・Quản lí kinh doanh・Khác 

(1) Tên trường có nguyện vọng học lên :                                                      
       Nguyện vọng ngành học :                                                
  (2) Dự định nơi làm việc :                                                    
       Địa chỉ nơi làm việc :                                                       
      Nội dung, loại hình công việc :                                                  

(3) Kinh doanh cá thể  
       Địa chỉ hộ kinh doanh：                                                 
    Loại hình kinh doanh :                                                    
       Kế hoạch, phương thức cung ứng vốn đầu tư :                                              

(4) Khác :                                                                   
                                                         
                                                       
                                                      
                                                      
                                 
Những điều ghi ở trên toàn bộ là xác thực. Tôi,           đã tự tay viết bản sơ yếu lí lịch 
này.  

Ngày          tháng       năm         

Chữ kí người viết :                         


