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Applicants QualificationApplicants Qualification
Satisfy the Following（1）, （2） Requirements
（1）Has accepted the more than 12years school educations, and can achieve the visa of Studying aboard
（2）Satisfy one of the following requirements 

●In the Japanese language institute of Japan, accepted Japanese language education over the half years 
in the over 1-year course(Own over the 80% attendance rate).(Exclusive of Short-term residents)

●Has taken over the JLPT N2, or taken over the 200score of the EJU test.

Foreign Students Entrance
Enrollment Courses & ProfessionEnrollment Courses & Profession

Profession Course Enrollment Numbers

Welfare Communication 

Care practice 1-Year Course 40Person

40Person1-Year Course

Application FormsApplication Forms
1. Application form(the form is provided by our school)

2. Personal Pictures(4cm*3cm size picture; the upper part of your body taken within 6monthes; 5pictures)

3. The last school`s graduated certificate(with the Japanese translation)

4. The applicant`s passport *If the applicants live in Japan, in addition to passport submitted (Residence Card) 
or (Foreigner Card) 

5. Application fee(20,000yen) *the applicant over 90%attendance rate, the application fee is free. 

6. About grade
　  ● Applicants in Japan

“School attendance certification”（already graduated student need to submit “Graduated certification” 
and “Transcript(contain the attendance rate) of the Japanese language institute of Japan.

　  ● Overseas applicants
The certificate of the JLPT N2 or the over 200score of EJU 
*If in the past you had the Japanese educational experience in the Japanese language institute, submit 
the institute`s “Graduate certificate” and “Transcript(contain the attendance rate)”

7. Tuition fee & the living expenses 
　  ● Applicants in Japan 
        “Guarantee”（the form is provided by our school）
　  ● Overseas applicants
        “Statement of financial support” （the form is provided by our school）

※ Enter college directly from overseas, after qualified, need to submit “Certificate of Eligible for Resident Status” , and then according to 
the nationality also need to submit the other documents

The method of screening The method of screening 
Documents investigate, Writing test, Interview in Japanese

The procedure of admission The procedure of admission 
Will send the admission procedure documents of the admission certificate and the petition of tuition fee  and 
so on to the eligible or will be personal delivery. Please pay the tuition fee by bank remittance before the 
appointed date on the admission procedure documents, after affirmed the tuition fee will send the admission 
certificate. 

Tuition refunds
1）When you have paid the tuition fee but is forced to cancel the enrollment  because of unavoidable reasons, notify 

our school by the March 24, 2018, apply to cancel the enrollment. We will minus “screening fee” , and 
“admission fee” , and refund to you. 

   （Note that students of cancelling enrollment are required to submit the formal notification of enrollment withdrawal 
using the prescribed form before the entrance ceremony）

2）If student has not been able to obtain the “Certificate od Eligible for Resident Status” or Studying aboard 
Visa ,will refund the tuition fee minus the screening fee.

Tuition FeeTuition Fee
▶Care practice▶Care practice

According to the “Overseas students reward system” , the overseas students will exempt the admission fee.
School Support fee is that group insurance joining fee, the fee is about extracurricular activities.

First

Second

:

:
:

The term of application

The  screening  Date     
The screening result     

On September 1, 2017~On March 31, 2018
（Application will be closed when the number of applications has reached the limit within the application period ）

Will have the test within one week after submit the application documents according to the principle
After the screening, within 2weeks will notify the result.

The term of application& the screening date& the result

Admission fee

School Support fee

Lesson fee

Facilities maintenance fee

Practice exercises fee

Textbook fee

150,000yen
（exempt）

864,000yen
（In addition to admission fee）

30,000yen

466,000yen

200,000yen

100,000yen

70,000yen

632,000yen

232,000yen

T o t a l

Separate
2times
to pay

pay when submit “Certificate of 
Eligible for Resident Status”

Pay within the September 20th, 
2018

Application
Entrance
Test

Screening
Result

Pay the tuition fee
Issued
the Admission
certificate

Admission

Must call to 
school and make 
appointment time

After notified the result 
within 2weeks, please pay 
the tuition fee. At the same 
time notify the result, will 
send the petition of tuition 
fee

If the affirm the tuition 
fee,
Will send the admission 
certificate

At the same time send 
the admission 
certificate, also will 
send the time of  
“Admission ceremony”

The procedures to Entrance

（only when entrance）

（only when entrance）

（one year payment）

（one year payment）

（one year payment）

（one year payment）

▶Welfare Communication ▶Welfare Communication 

First

Second

Admission fee

School Support fee

Lesson fee

Facilities maintenance fee

Practice exercises fee

Textbook fee

150,000yen
（exempt）

863,000yen
（In addition to admission fee）

30,000yen

552,000yen

150,000yen

55,000yen

56,000yen

657,000yen

276,000yen

T o t a l

Separate
2times
to pay

pay when submit “Certificate of 
Eligible for Resident Status”

Pay within the September 20th, 
2018

（only when entrance）

（only when entrance）

（one year payment）

（one year payment）

（one year payment）

（one year payment）
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出愿资格出愿资格
满足以下（1），（2）条件的人

（1）有被授予 12 年以上的学校教育，并且可以取得留学签证的人
（2）满足以下条件中的一项的人

● 在日本国内的日本语教育机关里，一年以上的课程中有半年以上的日本语学习经历（80% 以上的出勤率）

的人  （不包含短期居住者）
● 有取得日本语能力考试 N2 以上，或者日本语留学考试日本语科目 200 分以上分数的人

有关外国学生入学
募集学科 & 课程募集学科 & 课程

学科名 授业年限 定员

福祉交流学科

介护实务科 1 年制 40 人

40 人1 年制

出愿资料出愿资料
1. 入学愿书（本校指定）

2. 照片（6 月以内，上半身 4cm*3cm 5 张）

3. 最终毕业学校的毕业证明书（要追加翻译文件）

4. 护照  * 在日本国内志愿的人除了护照以外，还需要（在留卡）或者（外国人登陆证）

5. 选考料（20，000 日元） * 出勤率 90% 以上者选考料免除

6. 有关成绩

　  ● 日本国内出愿者

 日本国内的日本语机关的《在学证明书》（已毕业者要交付《毕业证明书》和《成绩证明书（要有出勤率）》  
　  ●  海外出愿者

  日本语能力 N2 以上或者日本语留学考试日本语科目 200 分以上的证明书

 * 如果过去有在日本语教育机关学习经历的人，日本语教育机关的《毕业证明书》和《成绩证明书（要含

有出勤率）》

7. 有关支付学费 & 生活费的资料
　  ● 日本国内出愿者

《誓约书》（本校指定）
　  ● 海外出愿者

《经费支付书》（本校指定）

※ 从海外直接入学者，合格后要交付在留资格认定证明书，然后根据国籍也会要求交付上述以外的资料。

选考方法选考方法
资料审查，日本语笔记考试，日本语面试

入学手续入学手续
合格者将会邮寄合格通知书，学费请求书等的入学手续资料，或者直接转达。请在入学手续资料中

记载的指定日之前，用银行汇款交付学费，在确认到学费之后才会发送入学许可书。

关于返还学费

1）已交付学费者，因为不得已的理由需辞退入学时，仅限在 2018 年 3 月 24 日之前，申请辞退的人，

　  才会返还除了《选考料》，《入学金》以外的学费。

　  （在入学式之前用所定的辞退申请书来申请辞退入学。）

2）没有取得《在留资格认定证明书》或者《留学》签证的人，将返还除了《选考料》以外的学费。

学费学费
▶介护实务科▶介护实务科

根据《留学生学习奖励制度》留学生免除入学金。
校援费是团体保险加入费，有关课外活动的费用。

:

:

:

出愿期间

选 考 日  

考试结果

2017 年 9 月 1 日 ~2018 年 3 月 31 日（收满定员人数将会截止招收）

按原则，将会在提交愿书后的一周内实施

选考后，2 周之内将会通知合格与否

出愿期间 & 选考日 & 合格与否结果

出愿

入学考试
发表合格
与否

交付学费 交付学费 入学

提交愿书时一定
要提前打电话

在合格发表后的 2 周
以 内，请 交 付 学 费。
在合格发表的同时会
一起送出学费请求书。

确认到有交付学费之
后，将会送出入学许
可书

送出入学许可书的
同 时 也 会 送 出《入
学式》时间等

入学为止的过程

第一回

第二回

入学金

校援费

授课费

设施维护费

实习演习费

教材费

150,000 日元
（免除）

864,000 日元
（除了入学金）

30,000 日元

466,000 日元

200,000 日元

100,000 日元

70,000 日元

632,000 日元

232,000 日元

合计

分 2 次
交付

在留资格交付时付费

2018 年 9 月 20 日为止付费

（只在入学时）

（只在入学时）

（一年度费用）

（一年度费用）

（一年度费用）

（一年度费用）

第一回

第二回

入学金

校援费

授课费

设施维护费

实习演习费

教材费

150,000 日元
（免除）

843,000 日元
（除了入学金）

30,000 日元

552,000 日元

150,000 日元

55,000 日元

56,000 日元

567,000 日元

276,000 日元

合计

分 2 次
交付

在留资格交付时付费

2018 年 9 月 20 日为止付费

（只在入学时）

（只在入学时）

（一年度费用）

（一年度费用）

（一年度费用）

（一年度费用）

▶福祉交流学科▶福祉交流学科
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出願資格出願資格
滿足以下（１），（２）條件的人

（1）有被授予１２年以上的學校教育，並且可以取得留學簽證的人
（2）滿足以下條件中的一項的人

● 在日本國內的日本語教育機關里，一年以上的課程中有半年以上的日本語學習經歷（８０％以上的出勤率）

的人（不包含短期居住者）
● 有取得日本語能力考試Ｎ２以上，或者日本語留學考試日本語科目２００分以上分數的人

有關外國學生入學
募集學科＆課程募集學科＆課程

學科名 授業年限 定員

福祉交流學科

介護實務科 1 年制 40 人

40 人1 年制

出願資料出願資料
1. 入學願書（本校指定

2. 照片（６月以內，上半身４ｃｍ＊３ｃｍ　５張）

3. 最終畢業學校的畢業證明書（要追加翻譯文件）

4. 護照　＊在日本國內志願的人除了護照以外，還需要（在留卡）或者（外國人登陸證）

5. 選考料（２０，０００日元）　＊出勤率９０％以上者選考料免除

6. 有關成績

　  ● 日本國內出願者

 日本國內的日本語機關《在學證明書》（已畢業者要交付《畢業證明書》和《成績證明書（要有出勤率）》）

　  ● 海外出願者

 日本語能力Ｎ２以上或者日本語留學考試日本語學科２００分以上的證明書

* 如果過去有在日本語教育機關學習經歷的人，日本語教育機關的《畢業證明書》和《成績證明書（要含

有出勤率）》

7. 有關支付學費＆生活費的資料
　  ● 日本國內出願者

《誓約書》（本校指定）
　  ● 海外出願者

《經費支付書》（本校指定）

※ 從海外直接入學者，合格後要交付在留資格認定證明書，然後根據國籍也會要求交付上述以外的資料。

選考方法選考方法
資料審查，日本語筆記考試，日本語面試

入學手續入學手續
合格者將會郵寄合格通知書，學費請求書等的入學手續資料，或者直接轉達。請在入學手續資料中

記載的指定日之前，用銀行匯款交付學費。在確認到學費之後才會發送入學許可書。

關於返還學費

1）已交付學費者，因為不得已的理由需辭退入學時，僅限在２０１８年３月２４日之前，申請辭退的人，

　  才會返還除了《選考料》，《入學金》以外的學費。

　  （在入學式之前用所定的辭退申請書來申請辭退入學。）

2）沒有取得《在留資格認定證明書》或者《留學》簽證的人，將返還除了《選考料》以外的學費。

學費學費
▶介護實務科▶介護實務科

根據《留學生學習獎勵制度》留學生免除入學金。
校援費是團體保險加入費，有關課外活動的費用。

:

:

:

出願期間

選考日

考試結果

２０１７年９月１日～２０１８年３月１日（收滿定員人數將會截止招收）

按原則，將會在提交願書後的一周內實施

選考後，２周以內將會通知合格與否

出願期間＆選考日＆合格與否結果

出願

入學考試
發表合格
與否

交付學費 送出入學許可書 入学

提交願書時一定
要提前打電話

在合格發表後的２周
以 內，請 交 付 學 費。
在合格發表的同時會
一起送出學費請求書。

確認到有交付學費之
後，將會送出入學許
可書

送出入學許可書的
同 時 也 會 送 出《入
學式》時間等

入學為止的過程

第一回

第二回

入學金

校援費

授課費

設施維護費

實習演習費

教材費

150,000 日元
（免除）

864,000 日元
（除了入学金）

30,000 日元

466,000 日元

200,000 日元

100,000 日元

70,000 日元

632,000 日元

232,000 日元

合計

分 2 次
交付

在留資格交付時付費

2018 年 9 月 20 日為止付費

（只在入學時）

（只在入學時）

（一年度費用）

（一年度費用）

（一年度費用）

（一年度費用）

第一回

第二回

入學金

校援費

授課費

設施維護費

實習演習費

教材費

150,000 日元
（免除）

843,000 日元
（除了入学金）

30,000 日元

552,000 日元

150,000 日元

55,000 日元

56,000 日元

567,000 日元

276,000 日元

合计

分 2 次
交付

在留資格交付時付費

2018 年 9 月 20 日為止付費

（只在入學時）

（只在入學時）

（一年度費用）

（一年度費用）

（一年度費用）

（一年度費用）

▶福祉交流學科▶福祉交流學科
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출원 자격출원 자격
이하의 (1), (2)조건을 만족하는 자

（1）12년 이상의 학교 교육과정을 수료하고, 유학비자를 취득할수 있는 자
（2）  이하의 조건중의 한 항목을 만족하는 자

● 일본 국내의 일본어교육 기관에서 1년이상의 코스에 반년이상의 일본어 학습경력(출석률이 80%이상)이 
있는자 (그런데 단기체류에 의한 학습경력은 포함하지 않습니다.)

● 일본어 능력시험 N2이상을 취득하고, 혹은 일본어 유학생시험 일본어과에서 200점 이상의 점수를 취득한 자

외국인학생입학
모집학과&과정모집학과&과정

학과명 수업연한 정원

복지 커뮤니케이션학과

개호실무과 1년제 40인

40인1년제

출원서류출원서류
1. 입학원서 (본교 지정)

2. 사진（6개월 이내에 찍은，상반신4cm*3cm 5장）

3. 최종출신학교의 졸업증명서（번역문을 첨부할것）

4. 여권 *일본국내에서 출원자는 여권외에 “재류카드”혹은 “외국인 등록증”

5. 입학전형료（20， 000엔） *출석률이 90%이상이면 전형료 면제

6. 성적에 관한 서류
　  ● 일본국내의 출원자

일본국내의 일본어 기관의 “재학 증명서” (졸업한 자는 “졸업 증명서＂와 “성정 증명서(출석률이 적혀있는)”
　  ● 해외의 출원자

일본어 능력 N2이상 혹은 일본어 유학시험 일본어과 200점 이상의 증명서 
*과거에 일본국내의 일본어 교육기관에서 재학 이력 있는 자는 일본어 교욱기관의 “졸업 증명서＂와 “성적 
증명서 (출석률이 적혀있는)”

7. 학비&생활비 지불에 관해서
　  ● 일본국내의 출원자
  “세약서” （본교 지정）

　  ● 해외 출원자
 “경비지변서” （본교 지정）

※  해외에서 직접 입학한 자한테는 재류자격인정 증명서에 필요한 서류를 제출하게 될겁니다. 국적에 의해서 상기이외의 서류 제출도 요구 할수있습니다 

전형 방법전형 방법
서류 심사，일본어 필기시험，일본어 면접

입학수속입학수속
합격자 한테는 합격통지서, 학비납입 청구서등의 입학 수속서류를 발송, 혹은 직접 전달하기때문에 입학수속 서류에
기재된 납입 지정일까지 은행입금으로 납입부탁합니다. 학비납입이 확인된후에는 본교로부터 입학허가서를 
발행할겁니다.

학비 반납에 대해
1） 학비(교납금)을 납입한 분이 어쩔수 없는 이유에 의해서 입학을 사퇴하는 경우에는 

    2018년 3월24일까지 신청하는 분만 “전형료“, “입학금＂을 제외한 학비(교납금)를 반환하겠습니다.

    （다만, 입학식 전까지 소정 용지의 입학 사퇴서를 제출해 주십시오.）

2）“재류자격 인정 증명서”또는 “유학”사증을 취득할수 없었던 경우는 “전형료”를 제외한 학비(교납금)를 반환하겠습니다.

학비학비
▶개호 실무과▶개호 실무과

학원비는 단체보험 가입비로, 과외 활동때의 비용입니다.
“유학생 학습 장려제도”에 의해서 유학생은 입학금 면제입니다

:

:

:

출원기간

전형날짜

합격발표

2017년 9월1일~2018년 3월31일(정원이 모집되는 대로 마감)

원칙상, 원서 제출후 1주내에 실시합니다.

전형후, 2주내에 결과를 통지합니다

출원기간& 전형날짜&합격발표

출원

입학 시험 합격 발표

학비 납입 입학 허가서 발송 입학

원서를 제출할때 
꼭 사전에 
전화해주세요.

결과 발표한 2주내에 학비 
납인을 부탁합니다. 
합격발표와 같이 학비 납입 
청구서도 보낼껍니다.

학비 납입이 확인된후 
입학 허가서를 
발송합니다

입학 허가서를 
발송하는 동시 “입학식
＂의 안내등을 같이 
발송합니다.

입학까지의 과정

제 1회

제 2회

입학금

학원비

수업비

시설 유지비

실습 훈련비

교재 비

150,000엔
（면제）

864,000엔
（입학금 제외）

30,000엔

466,000엔

200,000엔

100,000엔

70,000엔

632,000엔

232,000엔

합계

2회 분납
재류 자격교부때 납입

2018년9월20일까지 납입

（일년 비용）

（입학때만）

（일년 비용）

（일년 비용）

（일년 비용）

（일년 비용）

제 1회

제 2회

입학금

학원비

수업비

시설 유지비

실습 훈련비

교재 비

150,000엔
（면제）

863,000엔
（입학금 제외）

30,000엔

552,000엔

150,000엔

55,000엔

56,000엔

567,000엔

276,000엔

합계

2회 분납
재류 자격교부때 납입

2018년9월20일까지 납입

（일년 비용）

（입학때만）

（일년 비용）

（일년 비용）

（일년 비용）

（일년 비용）

▶복지 커뮤니케이션 학과▶복지 커뮤니케이션 학과

English

中
文︵
簡
体
︶

中
文︵
繁
体
︶

한
국
어

Tiếng Việt
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︶
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︶

한
국
어

Tiếng Việt



Điều kiện dự thiĐiều kiện dự thi
Đủ (1),(2)điều kiện dưới đây.
（1）Học hết chương trình phổ thông trung học( hết lớp 12) ，Có đủ điều kiện xin visa du học.
（2）  Đạt đủ một trong hai điều kiện sau.

 ●Đang theo học các trường Nhật ngữ tại nhật khóa học trên 1 năm trở lên và đã hoàn thành tối thiểu 6 
tháng tại các trường nhật ngữ (tỷ lệ tới lớp trên 80%)(Nhưng các bạn theo học các khóa học ngăn hạn 
tại trường tiếng thì ko được chấp nhận)

 ●Có trình độ tiếng Nhật trên N2 ,hoặc đã tham gia kỳ thi du học nhật bản có điểm của môn tiếng nhật 
trên 200 điểm .

Nhập học của sinh viên người nước ngoài
Tuyển sinh khoa ・khóa họcTuyển sinh khoa ・khóa học

Tên Khoa Thời gian học Số lượng 

Khoa truyền thông phúc lợi

Khoa thực hành điều dưỡng 1 năm 40 người

40 người1 năm

Hồ sơ nộpHồ sơ nộp
1. Đơn xin nhâp học（Theo mẫu đơn quy định của trường
2. Ảnh（Ảnh chụp nửa trên thân mình và chụp trong vòng 6 tháng trở lại ，4cm×3cm 5 ảnh）
3. Bằng của cấp học cao nhất của mình (Có kèm theo bản dịch tiếng Nhật)
4. Hộ chiếu 
※  Đối với học sinh đang sống tại Nhật ngoài hộ chiếu ra còn phải nộp thêm cả  thẻ cư trú,Thẻ ngoại kiều
5. Phí tuyển khảo （20,000 Yên） ※Đối với học sinh có tỷ lệ tới lớp trên 90% thì được miễn phí tuyển khảo
6. Giấy tờ liên quan tới kết quả học tập

 ● Đối với các bạn nộp hồ sơ trong nước nhật.
Các bạn đang học trường tiếng thì nộp 「giấy chứng nhận đang học tại trường」 với học sinh đã tốt 
nghiêp trường  tiếng  thì lấy  「giấy chứng nhận đã tốt nghiệp trường tiếng」 và nộp 「Giấy chứng nhận 
thành tích học tập tai trường tiếng (có ghi tỷ lệ tới lớp 」 

 ● Đối với bạn không sống trên nước Nhật
Có trình độ tiếng Nhật trên N2 ,hoặc đã tham gia kỳ thi du học nhật bản có điểm của môn tiếng nhật 
trên 200 điểm .

※Đối với những bạn đã có lịch sử học trường tiếng ở nhật từ trước thì phải nộp 「giấy chứng nhận đã tốt 
nghiệp (học xong)trường   tiếng 」 và nộp 「Giấy chứng nhận thành tích học tập tai trường tiếng (có ghi 
tỷ lệ tới lớp 」 

7. Học phí .Sinh hoạt phí và những giấy tờ liên quan tới người bảo lãnh.
 ● Đối với các bạn nộp hồ sơ trong nước nhật.

Bản cam kết (seiyakusho)（Theo mẫu đơn quy định của trường）
 ● Đối với bạn không sống trên nước Nhật      

Phải  nộp giấy báo cáo chi phí (keihshibensho)（Theo mẫu đơn quy định của trường）
Đối với các bạn không sinh sống tại Nhật ngoài những giấy tờ nếu trên sau khi thi đậu các bạn phải nộp thêm các giấy tờ khác để xin tư 
cách cư trú .Tùy theo quốc tịch của mỗi người mà các giấy tờ chuẩn bị có sự khác nhau .

Phương pháp tham thảoPhương pháp tham thảo
Xét tuyển hồ sơ，Thi viết tiếng nhật，Phỏng vấn tiếng nhật

Thủ tục nhập họcThủ tục nhập học
Đối với những học sinh đã thi đậu sẽ được gửi thông báo đậu và gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán học phí 
hoặc các em có thể tới trường nhận trực tiếp cũng được.Sau đó hãy nộp tiền học phí vào tài khoản ngân 
hàng do trường quy định .Khi đã kiểm tra  được học phí của các em trường sẽ phát hành giấy nhạp học.

Vấn đề trả lại học phí
1）Trong trường hợp học sinh đã nộp tiền học cho trường nhưng có những lý do đặc biệt ko thể theo học được 

nữa thì tới ngày 24/3/2018  phải thông báo với trường.Đối với hoch sinh thông báo trước ngày quy định trường 
sẽ trả học phí đã nộp nhưng trừ đi phần 「phí tuyển khảo」 và「 phí nhập học」

    (Nhưng phải nộp giấy thôi không nhập học theo mẫu quy định của trường trước khi lễ nhập .
2）Trong trường hợp  không xin được 「 tư cách cư trú 」 hoặc 「 visa du học sinh 」 không gia hạn được thì trường 

sẽ trả học phí đã nộp nhưng trừ đi phần 「phí tuyển khảo」

Học phíHọc phí

Miễn phí nhập cho các em du học sinh theo chế độ ưu đãi sinh viên quốc tế.
Chi phí hỗ trợ trường là phí tham gia bảo hiểm nhóm đoàn thể ,chi phí hoạt động ngoại khóa vv      

:

:

:

Thời hạn nộp hồ sơ

Ngày thi

Thông báo kết quả

1/9/2017 tới 31/3/2018 (Sau khi tuyển đủ số lượng thì dừng).

Theo nguyên tắc sau khi nộp hồ sơ trong vòng một tuần sẽ thi.

Sau khi thi trong vòng 2 tuần sẽ thong báo kết quả.

Thời hạn nộp hồ sơ ・Ngày thi・Thông báo kết quả

Nộp hồ sơ 
Thi tuyển

Thông báo
đậu

Gửi giấy nhập học Nhập học

Trước khi tới nộp 
hãy gọi điện tới 
trước.

Thông báo nộp học phí
Yêu cầu các bạn đậu nộp 
học phí trong vòng hai 
tuần sau khi đậu .Thông 
báo nộp học phí được gửi 
kèm cùng với giáy thông 
báo đậu.

Sau khi kiểm tra được 
học phí trường sẽ gửi 
giấy nhập học .

Giấy hướng dẫn tới 
ngày nhập học (một 
b ộ  h o à n  c h ỉ n h ) s ẽ  
được gử i  kèm vớ i  
giấy nhập học.

Quá trình từ khi nộp hồ sơ tới khi nhập học

▶Khoa thực hành điều dưỡng ▶Khoa thực hành điều dưỡng 

Lần 1

Lần 2

Phí nhập học 

phí hỗ trợ trường

Học phí

Tiền xây dựng

Phí thực hành

Tiền sách

150,000Yên
（Miễn）

864,000Yên
（Miễn phí nhập học）

30,000Yên

466,000Yên

200,000Yên

100,000Yên

70,000Yên

632,000Yên

232,000Yên

T ổ n g  c ộ n g

Chia nộp
hai lần

Nộp khi có tư cách cư trú

20/9/2018

（chỉ thu khi nhập học）

（chỉ thu khi nhập học）

（1 năm ）

（1 năm ）

（1 năm ）

（1 năm ）

▶Khoa truyền thông phúc lợi▶Khoa truyền thông phúc lợi

Lần 1

Lần 2

Phí nhập học 

phí hỗ trợ trường

Học phí

Tiền xây dựng

Phí thực hành

Tiền sách

150,000Yên
（Miễn）

863,000Yên
（Miễn phí nhập học）

30,000Yên

552,000Yên

150,000Yên

55,000Yên

56,000Yên

567,000Yên

276,000Yên

T ổ n g  c ộ n g

Chia nộp
hai lần

Nộp khi có tư cách cư trú

20/9/2018

（chỉ thu khi nhập học）

（chỉ thu khi nhập học）

（1 năm ）

（1 năm ）

（1 năm ）

（1 năm ）
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