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1.

Điều kiện đăng kí xét tuyển thông thường





2.

Khóa học





3.

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên
Độ tuổi dưới 30 tuổi
※Trường hợp trên 30 tuổi, cần cung cấp lí do và lý lịch làm việc
Có chứng chỉ năng lực hoặc trình độ tiếng Nhật tương đương N5
Đã được trường Nhật ngữ First Study Osaka đồng ý tiếp nhận
Kỳ nhập học tháng 4: khóa 2 năm, khóa 1 năm
Kỳ nhập học tháng 7: Khóa 1 năm 9 tháng
Kỳ nhập học tháng 10: Khóa 1 năm 6 tháng
Kỳ nhập học tháng 1: Khóa 1 năm 3 tháng
Tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh tại nước sở tại

Quy trình tới lúc nhập học: (Dự kiến)

Thời gian đăng kí
và phỏng vấn

Trước thời điểm nhập
học 9 tháng
※1

※Tùy từng quốc gia sẽ khác nhau
TTo
Học sinh trao đổi nguyện vọng nộp hồ sơ thông qua trung tâm du
học hoặc trực tiếp với trường First Study

Hạn nộp hồ sơ

Thời gian nộp hồ sơ
xin tư cách lưu trú
lên Cục quản lý xuất
nhập cảnh

Trước thời điểm nhập
học 6 tháng

Tiến hành phỏng vấn trực tiếp hoặc
phỏng vấn online
Sau khi đỗ phỏng vấn, tiến hành nộp các giấy tờ cần thiết
để làm hồ sơ xin tư cách lưu trú theo hạn mà trường đưa ra
(dữ liệu  gửi giấy tờ gốc)

Trước thời điểm nhập
học 5 tháng

Trường First Study kiểm tra hồ sơ, nộp lên Cục quản lý xuất
nhập cảnh

Thời gian có kết quả
tư cách lưu trú

Trước thời điểm nhập
học 1 tháng rưỡi

Thời gian nộp hồ sơ
xin visa tại đại sứ
quan

Trước thời điểm nhập
học 1 tháng

Thời gian nhập học

Nhập học vào ngày mà
trường chỉ định

Cục quản lý xuất nhập cảnh xét duyệt hồ sơ và cấp tư cách
lưu trú

Sau khi được cấp tư cách lưu trú, học sinh chuyển học phí và các chi phí
ban đầu cho trường trong thời hạn quy định. Sau đó, nhà trường sẽ gửi
“Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” cho học sinh

Tiến hành thủ tục xin visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật
Bản ở nước sở tại
※1 Thời gian đăng kí có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ
trực tiếp với nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết

Visa du học được cấp

Đặt vé máy bay và cung cấp cho trường về thông tin chuyến bay,
chuẩn bị tới Nhật

Tới Nhật vào ngày nhập quốc mà trường chỉ định

Tham dự buổi giải thích, kiểm tra phân lớp, lễ nhập học
(Tất cả học sinh mới đều phải tham gia)

Bắt đầu vào học chính thức

1

4.

Hồ sơ cần thiết khi phỏng vấn
① Hồ sơ phỏng vấn
② Bảng
điểm/bằng
tốt
nghiệp của bậc học cuối
cùng

5.

Sử dụng mẫu nhà trường cung cấp
Có đầy đủ thông tin thành tích học tập bậc học cuối cùng
※Trường hợp chưa được cấp bằng, hãy nộp bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm
thời của bậc học cuối cùng.

Danh sách hồ sơ
※Tất cả các giấy tờ đều cần nộp bản gốc. Trong trường hợp là bản sao thì cần công chứng.
※Các giấy tờ liên quan đến học sinh sẽ do học sinh điền và ký tên, giấy tờ liên quan tới người bảo lãnh phải do người bảo lãnh
điền và ký tên.
※Tất cả giấy tờ nộp lên Cục quản lý xuất nhập cảnh đều cần bản dịch (Giấy chứng nhận dịch thuật).
Trong trường hợp muốn nhờ trường dịch, hãy liên hệ trực tiếp.
＜NGƯỜI NỘP HỒ SƠ＞
①

Ảnh thẻ 6 tấm

Bản gốc

②

Hộ chiếu

Bản sao

③

Sơ yếu lý lịch

Bản gốc

④

Lý do du học

Bản gốc

⑤

Bằng tốt nghiệp bậc học
cuối

Bản gốc
Bản sao

⑥

Học bạ/Bảng điểm

Bản gốc

⑦

Giấy chứng nhận năng
lực tiếng Nhật

Bản gốc

⑧

Giấy xác nhận công việc
(nếu có)
※Giấy xác nhận bằng

Bản gốc
Bản gốc

▪
▪

Ảnh màu, nền xanh, không đội mũ, nón, kích thước 3cm×4cm
Được chụp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ lên Cục quản lý xuất nhập
cảnh
▪
Mặt sau ghi rõ QUỐC TỊCH, HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH
Nộp trang có ảnh của bản thân và những trang có lý lịch xuất nhập cảnh
※Nếu chưa có hộ chiếu, hãy nộp giấy tờ có thể chứng minh là đang xin cấp hộ
chiếu và chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân
Sử dụng mẫu của trường
Sử dụng mẫu của trường
※Ghi cụ thể mục đích học tiếng Nhật, dự định sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật
Giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy chứng nhận học vị※1
※Trường hợp chưa hoàn thành chương trình học, hãy nộp Giấy chứng nhận đang
học và giấy chứng nhận thời gian dự định tốt nghiệp
Bảng điểm bậc học cuối cùng※1
Chứng chỉ tiếng Nhật tương đương N5 của các kỳ thi năng lực Nhật ngữ được Cục quản lý
xuất nhập cảnh chấp nhận
（Giấy chứng nhận thời gian học tiếng Nhật từ 150 tiếng trở lên）
※Giấy báo dự thi hoặc giấy tờ có thông tin về thời gian thi, mã số dự thi
Trong trường hợp có lý lịch làm việc, phải nộp giấy tờ chứng minh được lý lịch làm việc
đó.
Chứng nhận bằng cấp NARIC

cấp
※Hồ sơ liên quan đến
thực tập sinh kỹ năng

Bản gốc

①
②
③

Sử dụng mẫu của trường

Giấy chứng nhận lý lịch (kỳ hạn) thực tập sinh kỹ năng
Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình thực tập sinh kỹ năng.
Giấy tờ chứng minh được việc chuyển giao kỹ năng từ 1 năm trở lên sau
khi về nước (Ví dụ: giấy xác nhận công việc....)

＜NGƯỜI BẢO LÃNH＞
⑨

Giấy chứng nhận hỗ trợ
tài chính

Bản gốc

⑩

Giấy chứng nhận
công việc

Bản gốc

⑪

Giấy xác nhận thu nhập

Bản gốc

⑫

Giấy xác nhận số dư tài
khoản tiết kiệm

Bản gốc

⑬

Sổ giao dịch ngân hàng
trong 3 năm gần đây
Giấy chứng nhận quan hệ
với người nộp hồ sơ
Giấy chứng nhận thành
phần gia đình

⑭
⑮

Bản sao
Bản gốc
Bản sao
Bản gốc
Bản sao

Trong trường hợp tự kinh doanh thì cần có giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận
nộp thuế trong 3 năm gần nhất (có mã số đăng kí kinh doanh và mã số thuế）
Giấy tờ chứng minh được thu nhập trong 3 năm gần nhất
Giấy xác nhận tiền gửi định kỳ do ngân hàng cấp
※Trường hợp sổ tiết kiệm gần ngày đáo hạn, hãy gia hạn tới sau khi có kết quả tư cách lưu
trú
Cần cung cấp giấy có giao dịch chi tiết như rút/gửi tiền vào tài khoản ngân hàng có thể
chứng minh được quá trình hình thành tài sản
Cần cung cấp giấy tờ chứng minh được mối quan hệ giữa người nộp hồ sơ và người bảo
lãnh (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng nhận nhân thân)
Giấy chứng nhận được thành phần gia đình của người nộp hồ sơ và người bảo lãnh
(sổ hộ khẩu)

※1 Cần thiết khi học lên hoặc xin việc tại Nhật, vì vậy nhất định phải nộp.
※Tùy theo yêu cầu của Cục quản lý xuất nhập cảnh, có trường hợp sẽ phải bổ sung giấy tờ khác không nằm trong danh sách trên.
※Trường hợp có điểm sai hoặc thiếu sót trong hồ sơ, hãy nộp bổ sung bản chính xác theo đúng hạn chỉ định của trườn.
※Trường hợp người bảo lãnh là người đang sinh sống tại Nhật thì sẽ cần thêm các giấy tờ khác. Vì vậy, hãy liên hệ trực tiếp với
người phụ trách. Mọi thông tin chi tiết sẽ được hướng dẫn cụ thể sau khi có kết quả phỏng vấn.
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