
                                              

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kỳ nhập học Tháng  4  năm （Khóa 1 năm）  

Kỳ nhập học Tháng 10 năm （Khóa 1.5 năm）  

 

 

 

 

 

Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký 

OSAKA YWCA COLLEGE 

OSAKA YWCA COLLEGE 

Khoa tiếng Nhật 

                       

Khoa t iếng  Nhậ t 



Hướng Dẫn Đăng Ký 
 

Khoa tiếng Nhật của trường Osaka YWCA College là một cơ sở đào tạo tiếng Nhật cho những người 
du học sinh nước ngoài muốn học tại các trường đại học, cao đẳng, các trường chuyên nghiệp ở Nhật 
Bản, và các môn học cần thiết để thi vào các trường như toán, vật lý, hóa học, sinh vật, tiếng Anh và xã 
hội tổng hợp. 

 

Tư cách ứng tuyển      
① Những người đã hoàn thành một khóa học trên 12 năm ở nước ngoài (tương ứng với trường 

THPT của Nhật Bản), hoặc những người có trình độ tương đương; 
② Những người mong muốn vào học các cơ sở giáo dục cao đẳng, chẳng hạn như các trường đại 

học, v.v., hoặc những người muốn thi đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật; 
③ Những người có mục đích học tập rõ ràng; 
④ Những người có sức khỏe để mà thực hiện việc học tập lâu dài. 

 

Khóa học 
Khóa 1 năm 

＊Sau khi chấm dứt khóa này, bạn có thể lên lớp khóa 2

 và  tiếp tục học thêm 1 năm nữa (tổng cộng  2 năm) 

Khóa 1.5 năm 

Kỳ nhập học Tháng 4 Tháng 10 

Giờ học Thứ hai － Thứ sáu (5 ngày mỗi tuần) 10:00－16:00 

Số người tuyển mộ 30 người 30 người 

Thời gian 

nộp hồ sơ 

Ngày 1/9 --- ngày 20/10 Ngày 1/3 --- ngày 10/5 

Lệ phí xét tuyển 20,000 yên (ghi chú: thanh toán khi nộp hồ sơ) 

Tiền nhập học 80,000 yên (ghi chú: thanh toán khi nhận giấy phép cư trú) 

Học phí 

（bao gồm tiền sách） 

680,000 yên 

(ghi chú: thanh toán khi nhập học) 

1,020,000 yên 

(ghi chú: thanh toán khi nhập học) 

 

＊Không nên thanh toán lệ phí xét tuyển trước khi có chỉ thị của nhà trường. Số tiền đã đóng sẽ không được hoàn trả lại. 

＊Theo quy định tiền học phí sẽ không được hoàn trả lại trừ khi học sinh có ý chí từ chối nhập học và liên lạc đến nhà trường 

trước ngày 31/3 với kỳ nhập học tháng 4, và trước ngày 30/9 với kỳ nhập học tháng 10. Tiền nhập học chỉ được hoàn trả lại 

cho học sinh trong trường hợp không được cấp giấy phép cư trú. 

＊Đối với các học sinh đang sống ở Nhật và không cần xin phép thị thực, hãy xem hướng dẫn dành cho người ứng tuyển tại 

Nhật. 

 

Giấy tờ cần thiết    Xem tờ đính kèm 
 

Địa chỉ nhận hồ sơ  Osaka YWCA College 

         11-12 Kamiyama-cho, Kita-ku, Osaka 530-0026 Japan 
         Tel:06-6361-2955  Fax:06-6361-2997   
 

Giờ làm việc  Thứ hai-- Thứ sáu: 10:00—18:00 

        Thứ bảy: 10:00—17:00 (Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ） 

【Quy trình thủ tục nhập học】 

tel:06-6361-2955


1. Nộp hồ sơ  

Học sinh phải mang tất cả hồ sơ tới trường trực tiếp trong thời gian nhận hồ sơ. 

Đối với những người ở nước ngoài, xin gửi hồ sơ tới trường trực tiếp bằng bưu điện  

quốc tế EMS. 

2. Xét tuyển  

Sơ tuyển sẽ được thực hiện trên việc xem xét các tài liệu. Nhà trường sẽ thông báo kết quả 

sơ tuyển cho học sinh hoặc người đại lý trong vòng 2 tuần sau khi nhận được hồ sơ. 

Xét tuyển lần 2 sẽ có cuộc phỏng vấn với  người bảo lãnh. Nếu học sinh đang sống tại Nhật, 

thì cuộc phỏng vấn cho học sinh cũng phải thực hiện. 

Kết quả xét tuyển lần 2 sẽ được thông báo cho học sinh hoặc người đại lý trong vòng 1 tuần 

sau cuộc phỏng vấn.  

Trường hợp xét tuyển không được thông qua, bản chính của bằng tốt nghiệp và các giấy 

chứng nhận sẽ được hoàn trả lại cho ngưòi nộp hồ sơ. 

3. Xin phép nhập cảnh  

Nhà trường sẽ thay mặt cho học sinh xin cấp giấy phép nhập cảnh tại Cục quản lý xuất nhập 

cảnh Nhật Bản. 

4. Nhận giấy chứng nhận tư cách cư trú  

Nếu sự thẩm tra các tài liệu đã chấm dứt và được chấp nhận, giấy chứng nhận tư cách cư trú 

sẽ được cấp cho nhà trường vào khoảng 1 tháng trước ngày khai giảng. Học sinh hoặc người 

đại lý xin vui lòng tới trường để nhận giấy chứng nhận tư cách cư trú và giấy thông báo trúng 

tuyển, và đóng tiền nhập học. Lúc đó, nhà trường sẽ cho biết ngày khai giảng và cách thanh 

toán học phí, v.v...Học sinh còn có thể làm thủ tục xin phép vào ký túc xá tại thời điểm này. 

Đối với những người nộp hồ sơ từ nước ngoài, nhà trường sẽ gửi trực tiếp bằng EMS đến 

người nộp hồ sơ sau khi số tiền lệ phí xét tuyển đã được xác nhận. 

5. Xin cấp Visa   

Học sinh mang theo giấy thông báo trúng tuyển, giấy chứng nhận tư cách cư trú và hộ chiếu 

đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản để xin cấp thị thực. Ngày hết hạn của giấy 

chứng nhận tư cách cư trú là 3 tháng. 

6. Nhập học   
Học sinh phải thanh toán xong tiền học phí và đến Nhật trước ngày khai giảng. Nếu vì lý do gì 

mà không thể tới Nhật kịp thời, xin vui lòng liên hệ với trường. 

 

＊ Theo nguyên tắc, bản chính của bằng tốt nghiệp và học bạ sẽ được hoàn trả lại cho người nộp 

hồ sơ sau khi chấm dứt sự kiểm tra của Cục quản lý xuất nhập cảnh. Nếu bạn yêu cầu nhà 

trường trả lại những giấy chứng nhận khác, xin cho biết tại thời điềm nộp hồ sơ. 

＊ Ngoài các tài liệu trong trang <Hồ sơ 1 & 2> kèm theo, chúng tôi có thể yêu cầu bạn bổ sung 

vài tài liệu khác tùy tình trạng của người nộp đơn. 

＊ Những người không cần xin phép thị thực du học (như người có tư cách định cư hoặc là vợ 

chồng của người định cư), hãy xem trang hướng dẩn khác. 



 

               
    Muốn tìm hiểu thêm về trường, hãy liên hệ với chúng tôi. 

OSAKA YWCA COLLEGE 

            Địa chỉ: 11-12 Kamiyama-cho, Kita-ku, Osaka, 530-0026 Japan  

Tel  06-6361-2955 

Fax  06-6361-2997 

Ｅ-mail college@osaka.ywca.or.jp 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

＊Đi bộ mất 10 phút từ ga Umeda trên đường Hankyu, Hanshin hoặc xe điện ngầm. 

＊Đi bộ mất 5 phút từ ga Ogimachi trên đường xe điện ngầm. 

＊Đi bộ mất 5 phút từ ga Nakazakicho trên đường xe điện ngầm. 

＊Đi bộ mất 7 phút từ ga Temma trên đường JR Loop. 

 


