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3-36-4, Nihonbashi-hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0007, Japan

Hồ sơ cần nộp đối với người Việt Nam
Hồ sơ người xin học cần nộp
1. Đơn xin nhập học ( Theo mẫu của trường, người xin học tự viết)
2. Lí lịch ( Theo mẫu của trường, người xin học tự viết)
※Không để trống khi điền nội dung lí lịch, cần ghi cụ thể lí do du học.
※Phần khung ghi lí lịch học tập, phải ghi địa chỉ cụ thể của trường.
3. Bằng tốt nghiệp ở bậc học vấn cuối cùng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp ( Bản chính)
※Giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp phải do Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam Cục đào tạo
với nước ngoài phát hành.
※※Sinh viên tốt nghiệp trường đại học hoặc đại học ngắn hạn: phải có chứng nhận bằng tốt
nghiệp.
※※Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông: phải có giấy chứng nhận kết quả kì thi tốt nghiệp,
kết quả kì thi đại học.
Bộ giáo dục và đào tạo, Cục đào tạo với nước ngoài : https://tuyensinh.vied.vn/japan/
( Viện Nhật ngữ quốc tế, mã số: A072)
※Cơ quan giáo dục tại Việt Nam gửi trực tiếp tới trường qua đường bưu điện.
4. Chứng nhận thành tích học tập ở bậc học cuối cùng.
5. 7 ảnh (4.5cm×4.5cm) ảnh chụp gần nhất không quá 6 tháng.
※Không chấp nhận ảnh chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số thông thường.
6. Giấy chứng nhận học tiếng Nhật ( 150 - 200 giờ)
7. Năng lực tiếng Nhật ( Kì thi năng l ực tiếng Nhật, các kì thi vận dụng năng lực tiếng Nhật
như J-TEST, NAT-TEST, TOPJ)
※Đối tượng dưới trình độ đại học 4 năm cần phải tham gia 1 trong các kì thi.
8. Giấy khai sinh (Bản chính), bản sao Chứng minh nhân dân
9. Chứng nhận lí lịch nghề nghiệp (Chứng nhận nghề nghiệp hiện tại của người xin học học)
Giấy tờ người thanh toán chi phí cần nộp
1. Giấy chứng nhận trả chi phí ( Mẫu của trường)
2. Giấy chứng nhận số dư tài khoản hoặc bản copy sổ tiết kiệm trong vòng 3 năm gần nhất.
3. Bản copy sổ hộ khẩu (Tất cả các trang có ghi thông tin)
4. Giấy chứng nhận nghề nghiệp
5. Giấy chứng nhận thu nhập (Giấy chứng nhận nộp thuế) trong vòng 3 năm gần nhất.
6. Danh sách thông tin của người trả chi phí

