
 

      

 

  



HẠNG MỤC TUYỂN SINH 

 

I  KHÓA HỌC  

1) KHOÁ HỌC LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC ,CAO ĐẲNG , TRUNG CẤP NGHỀ 

Dành cho người tốt nghiệp Trung học phổ thông , Cao đẳng ,Đại học có nguyện vọng học 

lên Đại học ,Cao đẳng , Trung cấp tại Nhật Bản 

2) KHOÁ HỌC KĨ NĂNG ĐẶC ĐỊNH  

Dành cho người có nguyện vọng đi làm sau khi tốt nghiệp khóa học tại trường tiếng Nhật 

 

Ⅱ THỜI GIAN KHÓA HỌC  

 KHOÁ HỌC  THỜI KÌ NHẬP HỌC  

Khóa liên thông lên Đại học 2 Năm Tháng 4 

1 Năm 6 Tháng Tháng 10 

Khóa học kĩ năng  1 Năm ( có thể liên thông 

lên năm 2) 

Tháng 4 

 

Ⅲ THỜI GIAN HỌC  

1 tuần 5 buổi ( từ thứ hai đến thứ sáu ) 

Khóa học Thời gian  Số tiết  Thời gian mỗi tiết học  

Buổi sáng  9：00～12:30 4 tiết 45 phút 

Buổi chiều  13:30～17:00 4 tiết 45 phút 

 

Ⅳ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH  

Khóa học 2 năm        :  110 người  ( nhập học tháng 4 ) 

Khóa học 1 năm 6 tháng :  40 người  ( nhập học tháng 10 )  

Khóa học kĩ năng đặc định : 40 người ( nhập học tháng 4 ) 

Chỉ tiêu học sinh 1 năm khoảng 190 học sinh  

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN 

- Đủ 18 tuổi trở lên, sau khi tốt nghiệp học vấn cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại không 

quá 5 năm. 

- Học lực khá, đạo đức tốt 

- Chưa từng đến Nhật với hình thức du học, thực tập sinh, kỹ sư, viza đặc định. 

- Chưa kết hôn. 

- Không có hình săm 

- Không mắc các bệnh truyền nhiễm, nhận thức bình thường. 



Ⅴ CHI PHÍ  

１ PHÍ XÉT TUYỂN  

Phí xét tuyển 20,000YEN phát sinh tại thời điểm hoc ̣sinh nộp hồ sơ đăng kí phỏng vấn. Là kinh phí 

để trường tiến hành phỏng vấn và xét duyệt hồ sơ nên sau khi phỏng vấn nếu học sinh hủy với bất cứ 

lí do nào thì phía trung tâm hoặc học sinh phải có trách nhiệm đóng khoản phí trên cho nhà trường. 

Phí xét tuyển sẽ chuyển khoản cùng học phí nếu học sinh đỗ COE, nếu không đỗ COE thì sau khi 

chuyển khoản phí xét tuyển, trường sẽ gửi trả lại hồ sơ du học.  

2  PHÍ NHẬP HỌC  

Phí nhập học 50000 yên sẽ chuyển vào tài khoản chỉ định của trường cùng học phí sau khi trường gửi 

giấy chứng nhận tư cách lưu trú  

3 HỌC PHÍ  

 

KHOÁ HỌC 2 NĂM  

 NĂM 1 NĂM 2 TỔNG 2 NĂM  

Phí giảng dạy 640,000YEN  640,000 YEN 1,280,000 YEN 

Phí trang thiết bị  480,00YEN 480,00 YEN 96,000 YEN 

Phí hoạt động ngoại khoá  12,000 YEN 12,000 YEN 24,000 YEN 

Tổng  700,000 YEN 700,000 YEN 1,400,000 YEN 

 

KHOÁ HỌC 1  NĂM  6 THÁNG  

 NĂM 1 NĂM 2 TỔNG 2 NĂM  

Phí giảng dạy 640,000YEN  320,000 YEN 960,000 YEN 

Phí trang thiết bị  48,000 YEN 24,000 YEN 72,000 YEN 

Phí hoạt động ngoại 

khoá  

12,000 YEN 6,000 YEN 18,000 YEN 

Tổng  700,000 YEN 350,000 YEN 1,050,000 YEN 

 

KHOÁ HỌC KĨ NĂNG ĐẶC ĐỊNH 

 NĂM 1 NĂM 2 

( nếu có nguyện vọng) 

TỔNG 2 NĂM  

( nếu có nguyện vọng) 

Phí giảng dạy 640,000YEN  640,000 YEN 1,280,000 YEN 

Phí trang thiết bị  48,000 YEN 480,00 YEN 96,000 YEN 

Phí hoạt động ngoại 

khoá  

12,000 YEN 12,000 YEN 24,000 YEN 

Tổng  700,000 YEN 700,000 YEN 1,400,000 YEN 

 



 

4  SỐ TIỀN CHUYỂN KHOẢN KHI NHẬP HỌC  

Phí xét tuyển  20,000 YEN 

Phí nhập học  50,000 YEN 

Phí giảng dạy 640,000YEN 

Phí trang thiết bị 48,000YEN 

Phí hoạt động ngoại khoá 12,000YEN 

Tổng 77,000YEN 

Lưu ý : Sau khi học sinh đỗ COE mà không thể nhập học theo đúng thời gian trường quy 

định hoặc hủy bỏ dưới bất cứ hình thức nào ,cho dù là trượt thị thực bên Việt Nam thì chỉ được 

chuyển trả lại học phí, phí ngoại khóa , phí trang thiết bị （phí chuyển khoản phía học sinh chi 

trả ）,còn các khoản phí khác như phí xét tuyển , phí nhập học sẽ không được trả lại . 

 

6  HỌC BỔNG  

Đối với học sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhất định của nhà trường sẽ nhận được học bổng  

 

- Học bổng trong trường  

 Điều kiện  Số tiền  

Khen thưởng toàn diện  Đối với học sinh trong 1 năm không đi 

muộn , không nghỉ học ,thành tích học 

tập xuất sắc ,thái độ trong giờ học tốt  

100,000YEN/1năm 

Khen thưởng chuyên cần Đối với học sinh trong 1 năm không đi 

muộn ,không nghỉ học  

 

30,000YEN/1 năm 

- Học bổng trong trường  

Dành cho những học sinh trong khi theo học tại trường ESL LAB đạt được các chứng chỉ sau  

 Điều kiện Số tiền 

Khen thưởng những học sinh 

đỗ kì thi JLPT 

Đỗ N1 10,000YEN/1 lần  

Đỗ N2 8,000YEN/1 lần 

Đỗ N3 5,000YEN/1 lần 

 

- Học bổng của tổ chức ngoài trường học dành cho du học sinh  

Học bổng JASSO 

Học bồng du học sinh Có tư cách lưu trú là du học sinh , tỉ lệ 

chuyên cần đạt 90％ trở lên ,thàng tích 

học tập xuất sắc và là học sinh ưu tú  

 

30,000YEN/ 1 Tháng 

 



 

7  NGOÀI RA 

1. Việc làm thêm : 

 Trường chỉ có nghĩa vụ chuyển tải thông tin tuyển dụng của Nhà hàng, Quán ăn, Siêu 

thị , Cửa hàng tiện lợi, Quán cà phê,Tiệm giặt ủi,.…đến các em. Hỗ trợ các em cách viết 

Sơ yếu lý lịch, gọi điện thoại xin hẹn phỏng vấn. Việc đỗ phỏng vấn hay không thì tùy 

thuộc vào Năng lực của các em. 

2. Ký túc xá : ( Không bắt buộc) 

Việc đăng kí Kí túc xá thì không bắt buộc. Nếu học sinh có nguyện vọng đăng ký Ký túc 

xá thì, 6 tháng /175,000yen/ phòng 2 hoặc 3 người. 

Nếu đăng ký ở 1 mình 1 phòng thì phí là 205000 yên / 6 tháng 

 Sau khi kết thúc 6 tháng, các em có thể xin Trường ở lại Ký Túc Xá, nếu Trường 

đồng ý thì Phí ký túc xá là 15,000 yên/ tháng/ phòng 2 hoặc 3 người. 20,000 yên/ 

tháng/ phòng 1 người.  

Trường chỉ đồng ý cho kéo dài thêm thời gian ở lại Ký túc xá đối với học sinh chăm 

ngoan. Đối với học sinh thái độ không tốt, thành tích không tốt, gây mất trật tự cuộc sống 

tập thể, thì xin mời rời khỏi Ký túc xá sau 6 tháng. 

Trường cho mượn : Nồi cơm điện, Máy giặt, Tủ lạnh, Máy hút bụi, Đèn học. 

Trường cung cấp : Chăn Nệm, Nồi, Chảo, Wifi, Giấy vệ sinh, Bao đựng Rác, Dụng cụ 

vệ sinh. Khi rời khỏi Ký túc xá các em có thể mang theo Bộ chăn Nệm 

Học sinh tự chuẩn bị : Tô, bát, đũa, muỗng, Xà phòng giặt đồ, Nước rửa bát, và vật dụng 

cá nhân 

※ Đối với các bạn đăng ký Ký túc xá, khi nhập cảnh Trường sẽ đón tại sân bay Chubu 

Centrair , hướng dẫn thủ tục tại ủy ban ,giúp các bạn đi mua Xe đạp, mở tài khoản Bưu 

điện, ..... 

Nếu có thắc mắc, anh/chị vui lòng gửi đến email của người phụ trách là 

hoang.thuy@jsllab.jp  Skype : Hoàng Thuỳ  

mailto:hoang.thuy@jsllab.jp

