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■  Tuition Fees■  Tuition Fees

■  Admission Requirements■  Admission Requirements
Those for whom details stated below in (1) and (2) are true.
（1） Persons who have graduated from 12 years of education and who are in possession
      of an international student visa
（２） Persons for whom one of the following is true
      ・Persons who have attended a minimum of 6 months of Japanese language learning
        at a Japanese educational organization in Japan as part of a one-year course or more.

      • Persons who have obtained level N2 of the Japanese Language Proficiency Test, or who have received
        a minimum of 200 points in Japanese language examination as an international student at a Japanese language institution.
       *80% or more rate of attendance preferred   *Study carried out on short-term stays in Japan not included

Personal information included on the documentation provided will be used for correspondence purposes by Tokyo International Welfare College.
The information provided will not be used for any other purpose, nor will it be conveyed to a third party without the applicant’s permission.

International Student Admissions
■  Department/Course of Study■  Department/Course of Study

Faculty Duration Capacity

Department of International Welfare & Business 40

Department of Nursing Care 1 year 40

Department of Welfare Communication 1 year 40

2 Years

2 Years

40Department of Care & Welfare

■  Documentation required for application■  Documentation required for application
1. Application form (provided by TIWC) (original)
2. Photographs (5 photos including the head, shoulders, and upper body sized 4cmx3cm taken in the past 6 months)
3. Graduation certificate from most recent school attended (with Japanese translation) (original)
4. Passport  *Applicants residing in Japan must also submit their residence card. (copy)

5. Application Fee (￥20,000)
6. School record documentation
    ● Applicants residing in Japan
　　  ・Certificate of enrollment (or graduation certificate for those already graduated) and report card 
          from a Japanese language educational institution in Japan (original)
          *Details of days and hours present are required for rate of attendance

    ● Overseas Applicants
      ・Certificate of having passed Japanese Language Proficiency Test level N2 or certificate stating a minimum of
         200 points obtained in Japanese language examination as an international student at a Japanese language   
         institution (original)
        *Applicants who have attended a Japanese language institute in Japan in the past are asked to provide
          their graduation certificate and report card also (original).

7. Documentation for payment of tuition fee and living expenses support
    ● Applicants residing in Japan
　　  ・Written pledge (provided by TIWC) (original)

    ● Overseas Applicants
        ・Financial support form (provided by TIWC) (original)
      *Further documentation required for application for Certificate of Eligibility will be requested from overseas applicants following
       a successful application.Also, documentation not stated above may be required from applicants depending on country of residence.

■  Application Period / Screening Dates / Results Correspondence■  Application Period / Screening Dates / Results Correspondence
Application Period: 1st September 2018~29th March 2019 (or sooner if capacity is reached)
Screening Dates: Dates will be announced online from late September 2018
Results Correspondence: Notice will be sent within two weeks of screening

■  Screening Process■  Screening Process
Screening will be performed through documents submitted, written examination(Japanese), and interview (Japanese).

● Enrollment fee is exempt under the ‘International Student Honors Scholarship’ program.
● The ‘School Support’ fee is composed of group insurance, extracurricular activities fee, etc.

Department of Welfare CommunicationDepartment of Welfare Communication Payment can be made in a maximum of two installments.

Department of Nursing Care Department of Nursing Care 

150,000 30,000 464,000 200,000 100,000 70,000 864,000
(Excluding enrollment fee) 632,000 232,000(Exemption)

Payment can be made in a maximum of two installments.

■  Enrollment Procedure■  Enrollment Procedure
Successful applicants are asked to respond to the results correspondence and payment documentation etc. via post or in 
person in order to proceed with enrollment. This must be carried out by the date specified on the enrollment 
documentation.
A letter of acceptance will be issued by Tokyo International Welfare College once receipt of tuition fee has been confirmed.

Tuition Fee Refunds
1) If for an unavoidable reason an applicant who has completed payment of the tuition fee withdraws from enrollment, tuition fee (excluding the 
application fee) will be refunded only to those who request a refund before 24th March 2019.
(Please note that applicants must submit the designated withdrawal from enrollment form before the scheduled enrollment ceremony.) 
2) For applicants who are unable to obtain a Certificate of Eligibility or a student visa, the tuition fee (excluding the application fee) will be refunded.

● Fees for Year 2 is a total of \843,000 composed of the tuition fee, facility fee, and training fees as stated above.

Enrollment
(Only for new
Enrollments)

School
Support Tuition Facility Fee Training Teaching

Materials 
(Only for new
Enrollments)

(Year 1) (Year 1) (Year 1) (Year 1)(Year 1)

Enrollment
(Only for new
Enrollments)

School
Support Tuition Facility Fee Training Teaching

Materials 
(Only for new
Enrollments)

(Year 1) (Year 1) (Year 1) (Year 1)(Year 1)

Total
Two Installments

Installment 1 Installment 2

To be paid when
 residence status
 (visa) is granted. 

Total

To be paid when
 residence status
 (visa) is granted. 

To be paid when
residence status
 (visa) is granted.

To be paid by 20th
 September 2019.

Two Installments

Installment 1 Installment 2

To be paid when
residence status
 (visa) is granted.

To be paid by 20th
 September 2019.

150,000 30,000 552,000 150,000 55,000 56,000 843,000
(Excluding enrollment fee) 567,000 276,000(Exemption)

Enrollment
(Only for new
Enrollments)

School
Support Tuition Facility Fee Training Teaching

Materials 
(Only for new
Enrollments)

(Year 1) (Year 1) (Year 1) (Year 1)(Year 1)

Total

To be paid when
 residence status
 (visa) is granted. 

Two Installments

Installment 1 Installment 2

To be paid when
residence status
 (visa) is granted.

To be paid by 20th
 September 2019.

150,000 30,000 552,000 150,000 85,000 56,000 873,000
(Excluding enrollment fee) 597,000 276,000

Department of International Welfare & BusinessDepartment of International Welfare & Business Payment can be made in a maximum of two installments. 

(Exemption)

Tuition Fee Payment for Year 1

Single Installment
Two Installments

Installment 1 Installment 2

Tuition Fee Payment for Year 2
Payment can be made in a maximum of two installments. 

Single Installment
Two Installments

864,000 632,000 232,000
784,000 552,000 232,000

Installment 1 Installment 2

To be paid by 20th
March 2020.

To be paid by 20th
March 2020.

To be paid by 20th
September 2020.

Department of Care & WelfareDepartment of Care & Welfare
Enrollment School Support Tuition Facility Fee Training Teaching Materials Total

150,000

Exemption

（0）

30,000

30,000

（0）

696,000

464,000

464,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

70,000

70,000

20,000

1,246,000

864,000

784,000

Enrollment fee will be omitted and tuition fee reduced for scholarship students. 

1st Year 
(Regular)

1st Year

2nd Year

After residence status (visa) has been granted, payment to be made by the 
specified date. Payment can be made in a maximum of two installments. 

After residence status 
(visa) has been granted, 
payment to be made by 
the specified date.

After residence status 
(visa) has been granted, 
payment to be made by 
the specified date. 

Payment to be made 
by 20th September 
2019.

Process prior to enrollment *An appointment must be made by telephone at least one day in advance in order to submit application in person.Process prior to enrollment *An appointment must be made by telephone at least one day in advance in order to submit application in person.

Appli-
cation

Enrollment
Examination

Examination
Results

Tuition Payment Letter of
acceptance sent

Enrollment
Tuition fees must be paid within 
two weeks after examination 
results are announced.
Details of payment method will be 
sent with examination results.

Letter of acceptance will be 
sent once tuition payment 
has been confirmed.

Details of the 
‘Enrollment 
Ceremony’ will be 
sent along with the 
letter of 
acceptance.
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■  学费■  学费

■  申请资格■  申请资格
符合以下（1）、（2）条件者

（1） 受过12年的学校教育， 并且可以取得留学签证者

（2） 符合以下任一条件者

      ·在日本国内的日语教育机构里， 在1年以上的课程中有6个月以上日语学习经历者

      ·已取得日语能力测验N2以上， 或日本留学考试日语科目分数200分以上者

　　 *出席率最好有80％以上。
 　　*不包含短期居留的学习经历。

您提交的资料上所记载的个人资讯，将由东京国际福祉专门学校用于事务联系、资料或指南的寄送。
不会用于其他目的或未经本人同意提供给第三方。

关于外国学生的入学

■   招生科系·课程■   招生科系·课程

科系名称 修业年限 名额

国际福祉商务科 2年 40名

介护实务科 1年 40名

福祉交流科 1年 40名

2年 40名介护福祉科

■  申请资料■  申请资料
1. 入学申请书【本校指定】(原件)

2. 照片（6个月内拍摄、上半身4cm×3cm 5张）

3. 最终毕业学校的毕业证（要随附翻译文件）(原件)

4. 护照  *在日本国内申请者除了护照以外，还需有“在留卡”(复印件)

5. 选考费（20,000日元）

6. 成绩相关资料

　  ● 在日本国内申请者
　　  ·日本国内的日语教育机构的“在学证明书”（已毕业者需有“毕业（结业）证书”）和“成绩证明（包括出席率）”(原件)

　　 　*出席率需同时注明出席天数和时数。

　  ● 在海外申请者
　　  ·日语能力测验N2以上，或日本留学考试日语科目分数200分以上的证明(原件)

　　　*过去曾在日本国内的日语教育机构学习者，需有该日语教育机构的“毕业（结业）证书”和“成绩证明（包括出席率）”(原件)

7. 有关支付学费和生活费的资料

     ● 在日本国内申请者

　　  ·誓约书【本校指定】(原件)

　  ● 在海外申请者
　　  ·经费支付书【本校指定】(原件)

     *从海外直接入学者，合格后需提交申请在留资格认定证明书所需的资料。
　   此外，有些国籍的学生可能需提交上述以外的资料。

■  申请期间·选考日·合格与否结果■  申请期间·选考日·合格与否结果
:
:
:

申 请 期 间
选 考 日
合格与否结果

2018年9月1日～2019年3月29日〈额满即止〉
2018年9月后半起随时在学校网站等公布并实施
选考后2周内通知

■  选考方法■  选考方法
资料审查、 日语笔试（包括作文）、 日语面试

● 依据“留学生学习奖励费制度”免除入学金。
● 校援费是指团体保险加入费、课外活动的相关费用等。

150,000日元
30,000日元 552,000日元 150,000日元 55,000日元 56,000日元 843,000日元

（入学金除外） 
567,000日元 276,000日元

福祉交流科福祉交流科 最多可分2次缴纳。

（免除）

介护实务科介护实务科

150,000日元
30,000日元 464,000日元 200,000日元 100,000日元 70,000日元 864,000日元

（入学金除外）
632,000日元 232,000日元（免除）

最多可分2次缴纳。

■  入学手续■  入学手续
将会邮寄合格通知书、学费汇款单等入学手续资料给合格者，或直接递交，请在入学手续资料中记载的指定日之前，用银行汇款的方

式缴纳学费。 确认收到学费之后，本校将随即发送入学许可书。

关于学费返还
1）缴纳学费（校纳金）之后，因为不得已的理由需辞退入学时，限于2019年3月24日之前提出申请者，将返还“选考费”以外的学费（校纳金）。
　（但是，需在开学典礼之前使用指定的入学辞退申请书提交申请）

2）如果无法取得“在留资格认定证明书”或“留学”签证，将返还“选考费”以外的学费（校纳金）。

● 第2年的学费包括表格中的授课费、设施维护费、实习演习费和教材费，合计843,000日元。

入学金 校援费 授课费 设施维护费 实习演习费 教材费
（只在入学时） （只在入学时） （第1年） （第1年） （第1年） （第1年）

合 计
分2次缴纳

第1次 第2次

在留资格交付时缴纳 在留资格交付时缴纳
2019年9月20日
之前缴纳

入学金 校援费 授课费 设施维护费 实习演习费 教材费
（只在入学时） （只在入学时） （第1年） （第1年） （第1年） （第1年）

合 计
分2次缴纳

第1次 第2次

在留资格交付时缴纳 在留资格交付时缴纳
2019年9月20日
之前缴纳

入学金 校援费 授课费 设施维护费 实习演习费 教材费
（只在入学时） （只在入学时） （第1年） （第1年） （第1年） （第1年）

合 计
分2次缴纳

第1次 第2次

在留资格交付时缴纳 在留资格交付时缴纳
2019年9月20日
之前缴纳

150,000日元
30,000日元 552,000日元 150,000日元 85,000日元 56,000日元 873,000日元

（入学金除外） 
597,000日元 276,000日元

国际福祉商务科国际福祉商务科 最多可分2次缴纳。

（免除）

关于第1年学费的汇款
在留资格交付后，请在指定日期之前缴纳。可分2次缴纳。

1次全部缴纳
分2次缴纳

第1次 第2次

关于第2年学费的汇款
可分2次缴纳。

1次全部缴纳
分2次缴纳

864,000日元 632,000日元 232,000日元 784,000日元 552,000日元 232,000日元

第1次 第2次

在留资格交付后，
在指定日期之前缴纳

在留资格交付后，
在指定日期之前缴纳

2019年9月20日
之前缴纳

2020年3月20日之前
缴纳

2020年3月20日之前
缴纳

2019年9月20日
之前缴纳

介护福祉科介护福祉科

入学金 校援费 授课费 设施维护费 实习演习费 教材费 合 计

150,000日元

免除

（无）

第1年（普通）

第1年

第2年

30,000日元

30,000日元

（无）

696,000日元

464,000日元

464,000日元

200,000日元

200,000日元

200,000日元

100,000日元

100,000日元

100,000日元

70,000日元

70,000日元

20,000日元

1,246,000日元

864,000日元

784,000日元

作为奖学金，将从普通学费中减免入学金和授课费。

入学之前的流程 *提交申请资料时，最晚请在前一天打电话预约，然后拿到学校。入学之前的流程 *提交申请资料时，最晚请在前一天打电话预约，然后拿到学校。

申请
入学

考试

合格

发表
请在合格发表后的2周内
缴纳学费。
在合格发表的同时将寄送
缴纳学费用的汇款单。

缴纳学费

确认缴纳学费后将寄送
入学许可书。

寄送入学
许可书 入学许可书将和

“开学典礼”的指南等
一并寄送。

入学
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■  學費■  學費

■  申請資格■  申請資格
符合以下（1）、 （2）條件者

（1） 受過12年的學校教育， 並且可以取得留學簽證者

（2） 符合以下任一條件者

　　・在日本國內的日語教育機構裡， 在1年以上的課程中有6個月以上日語學習經歷者

　　・已取得日語能力測驗N2以上， 或日本留學考試日語科目分數200分以上者

　 　*出席率最好有80％以上。　*不包含短期居留的學習經歷。

您提交的資料上所記載的個人資訊，將由東京國際福祉專門學校用於事務聯絡、 資料或指南的寄送。
不會用於其他目的或未經本人同意提供給第三方。

關於外國學生的入學

■  招生科系・課程■  招生科系・課程

科系名稱 修業年限 名額

國際福祉商務科 2年 40名

介護實務科 1年 40名

福祉交流科 1年 40名

2年 40名介護福祉科

■  申請資料■  申請資料
1. 入學申請書【本校指定】(原件)

2. 照片（6個月內拍攝、 上半身4cm×3cm 5張）

3. 最終畢業學校的畢業證書（要隨附翻譯文件）(原件)

4. 護照  *在日本國內申請者除了護照以外，還需有「在留卡」(複印件)

5. 選考費（20,000日元）

6. 成績相關資料

　 ● 成績相關資料

　　  ・日本國內的日語教育機構的「在學證明書」（已畢業者需有「畢業（結業）證書」）和「成績證明（包括出席率）」(原件)
　　　  *出席率需同時註明出席天數和時數。

　　● 在海外申請者
　　  ・日語能力測驗N2以上，或日本留學考試日語科目分數200分以上的證明(原件)
　　　 *過去曾在日本國內的日語教育機構學習者， 需有該日語教育機構的「畢業（結業）證書」和「成績證明（包括出席率）」(原件)

7. 有關支付學費和生活費的資料

　  ● 在日本國內申請者
　　  ・誓約書【本校指定】(原件)
　  ● 在海外申請者
　　  ・經費支付書【本校指定】(原件)

　　*從海外直接入學者， 合格後需提交申請在留資格認定證明書所需的資料。

 　　   此外， 有些國籍的學生可能需提交上述以外的資料

■  申請期間・選考日・合格與否結果■  申請期間・選考日・合格與否結果
:
:
:

申 請 期 間
選 考 日
合格與否結果

2018年9月1日～2019年3月29日〈額滿即止〉
2018年9月後半起隨時在學校網站等公布並實施
選考後2週內通知

■  選考方法■  選考方法
資料審查、 日語筆試（包括作文）、 日語面試

● 依據「留學生學習獎勵費制度」免除入學金。
● 校援費是指團體保險加入費、 課外活動的相關費用等。

150,000日元 30,000日元 552,000日元 150,000日元 55,000日元 56,000日元 843,000日元
（入學金除外）

567,000日元 276,000日元

福祉交流科福祉交流科 最多可分2次繳納。

（免除）

介護實務科介護實務科

入學金 校援費 授課費
（只在入學時） （只在入學時） （第1年） （第1年） （第1年） （第1年）

合 計
分2次繳納

150,000日元 30,000日元 464,000日元 200,000日元 100,000日元 70,000日元 864,000日元 632,000日元 232,000日元（免除）

最多可分2次繳納。

■  入學手續■  入學手續

將會郵寄合格通知書， 學費匯款單等入學手續資料給合格者， 或直接遞交， 請在入學手續資料中記載的指定日之前， 

用銀行匯款的方式繳納學費。 確認收到學費之後，本校將隨即發送入學許可書。

關於學費返還
1）繳納學費（校納金）之後， 因為不得已的理由需辭退入學時， 限於2019年3月24日之前提出申請者， 將返還「選考費」以外的學費（校納金）。
　（但是，需在開學典禮之前使用指定的入學辭退申請書提交申請）

2）如果無法取得「在留資格認定證明書」或「留學」簽證，將返還「選考費」以外的學費（校納金）。

● 第2年的學費包括表格中的授課費、設施維護費、實習演習費和教材費， 合計843,000日元。

入學金 校援費 授課費 設施維護費 實習演習費 教材費

設施維護費 實習演習費 教材費

（只在入學時） （只在入學時） （第1年） （第1年） （第1年） （第1年）

合 計
分2次繳納

第1年 第2次

第1年 第2次

在留資格交付時繳納 在留資格交付時繳納
2019年9月20日
之前繳納

在留資格交付時繳納 在留資格交付時繳納
2019年9月20日
之前繳納

150,000日元 30,000日元 552,000日元 150,000日元 85,000日元 56,000日元 873,000日元
（入學金除外）

（入學金除外）

入學金 校援費 授課費
（只在入學時） （只在入學時） （第1年） （第1年） （第1年） （第1年）

合 計
分2次繳納

設施維護費 實習演習費 教材費 第1年 第2次

在留資格交付時繳納 在留資格交付時繳納
2019年9月20日
之前繳納

597,000日元 276,000日元

國際福祉商務科國際福祉商務科 最多可分2次繳納。

（免除）

關於第1年學費的匯款
在留資格交付後， 請在指定日期之前繳納。   可分2次繳納。

1次全部繳納
分2次繳納

第1年 第2次

關於第2年學費的匯款
可分2次繳納。

1次全部繳納
分2次繳納

864,000日元 632,000日元 232,000日元 784,000日元 552,000日元 232,000日元

第1年 第2次

在留資格交付後，
在指定日期之前繳納

在留資格交付後，
在指定日期之前繳納

2019年9月20日
之前繳納

2020年3月20日
之前繳納

2020年3月20日
之前繳納

2020年9月20日
之前繳納

介護福祉科介護福祉科

入學金 校援費 授課費 設施維護費 實習演習費 教材費 合 計

150,000日元

免除

（無）

第1年（普通）

第1年

第2年

30,000日元

30,000日元

（無）

696,000日元

464,000日元

464,000日元

200,000日元

200,000日元

200,000日元

100,000日元

100,000日元

100,000日元

70,000日元

70,000日元

20,000日元

1,246,000日元

864,000日元

784,000日元

作為獎學金， 將從普通學費中減免入學金和授課費。

入學之前的流程 *提交申請資料時，最晚請在前一天打電話預約，然後拿到學校。入學之前的流程 *提交申請資料時，最晚請在前一天打電話預約，然後拿到學校。

申 請
入 學

考 試

合 格

發 表
請在合格發表後的2週內
繳納學費。
在合格發表的同時將寄送
繳納學費用的匯款單。

繳 納 學 費

確認繳納學費後將寄送
入學許可書。

寄送入學
許可書 入學許可書將和

「開學典禮」的指南等
一併寄送。

入 學
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中
文︵
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体
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■  학비■  학비

■  출원자격■  출원자격
이하 (1), (2)의 조건을 충족하는 자

(1) 12년 학교 교육을 수료하고 유학 비자를 취득할 수 있는 자

(2) 다음 중 하나 이상의 조건을 충족하는 경우

     ·일본 국내의 일본어교육기관에서 1년 이상의 코스 중 6개월 이상의 일본어 학습 이력이 있는 자

     ·일본어능력시험 N2 이상, 혹은 일본유학시험 일본어 과목에서 200점 이상 취득한 자
　 　※출석률 80% 이상 우대

       ※단기 체재에 의한 학습 이력은 제외

제출서류에 기재된 개인정보는 동경국제복지전문학교가 서무 연락, 자료, 안내를 송부할 때 이용합니다.
그 외의 목적으로 이용하거나 본인의 동의 없이 제3자에게 제공하지 않습니다.

외국인 학생 입학에 대해

■  모집학과/코스■  모집학과/코스

학과명 수업연한 정원

국제복지비즈니스과 2년 40명

개호실무과 1년 40명

복지 커뮤니케이션학과 1년 40명

2년 40명개호복지과

■  출원서류■  출원서류
1.  입학원서[본교지정] (원본)

2. 사진(6개월 이내에 찍은 상반신 4cm×3cm 5장)

3. 최종 출신교의 졸업증명서(번역문 첨부할 것) (원본)

4. 여권   *일본에 거주하는 지원자는 여권 외에 ‘재류카드’  (사본)

5. 선고료(20,000엔)

6. 성적에 관한 서류

　●일본 국내에서 지원하는 자

  　 · 일본 국내 일본어교육기관의 ‘재학증명서’(졸업생은 ‘졸업(수료)증명서’)와 ‘성적증명서(출석률 포함)’ (원본)

　　　　*출석률은 출석일수와 시간수 모두 필요합니다.

　 ●해외에서 지원하는 자

  　 · 일본어능력시험 N2 이상 혹은 일본유학시험 일본어 과목에서 200점 이상 취득한 증명서 (원본)
　　　*과거에 일본 국내 일본어교육기관에 재학 이력이 있는 분은 일본어교육기관의 ‘졸업(수료)증명서와 ‘성적증명서(출석률 포함)’ (원본)

7. 학비/생활비에 관한 서류
　  ● 일본 국내에서 지원하는 자
　　  ·계약서[본교지정](원본)

　  ● 해외에서 지원하는 자
　　  ·경비지불서[본교지정](원본)

　　　*해외에서 직접 입학하는 분은 합격 후 재류자격인정증명서 교부 신청에 필요한 서류를 제출하셔야 합니다.

　　　또한, 국적에 따라 상기 이외의 서류를 제출하셔야 하는 경우가 있습니다.

■  출원기한/선고일/합격 결과■  출원기한/선고일/합격 결과
:
:
:

출 원 기 간
선 고 일
합격 결과

2018년 9월 1일~2019년 3월 29일<정원 도달할 경우 접수 마감>
2018년 9월말 이후 정해지는 대로 HP등에 안내 후 실시
선고 후 2주일 이내에 통지

■  선고방법■  선고방법
서류심사, 일본어필기시험(작문 있음), 일본어면접

●’유학생학습장려비제도’에 의해 입학금을 면제합니다.
●교원비는 단체보험가입비, 과외활동에 관련된 비용 등입니다.

150,000엔
30,000엔 552,000엔 150,000엔 55,000엔 56,000엔 843,000엔

(입학금 제외)
567,000엔 276,000엔

복지 커뮤니케이션학과복지 커뮤니케이션학과 분납은 2회까지입니다.

(면제)

개호실무과개호실무과

150,000엔
30,000엔 464,000엔 200,000엔 100,000엔 70,000엔 864,000엔

(입학금 제외)
632,000엔 232,000엔(면제)

분납은 2회까지입니다.

■  입학 수속■  입학 수속
합격자에게는 합격통지서, 학비납입용지 등 입학수속서류를 송부, 또는 직접 전달해 드리므로 입학수속서류에 기재된

납입지정일까지 은행에서 납입해 주십시오. 학비납입이 확인되는 대로 본교로부터 입학허가서를 발행합니다.

학비 반납에 대해
1) 학비(교납금)를 납입한 분이 부득이한 사정으로 입학을 사퇴하는 경우에는 2019년 3월 24일까지 신청하신 분에 한해 ‘선고료’를 제외한 학비(교납금)
를 반환합니다. 

     (단, 입학식 전까지 지정 용지에 의한 입학사퇴신청서를 제출하셔야 합니다.)
2) ’재류자격인정증명서’ 혹은 ‘유학’비자를 취득하지 못하는 경우에는 ‘선고료’를 제외한 학비(교납금)를 반환합니다.

●2년차 학비는 표에서 수업료, 시설유지비, 연습실습비, 교재비의 합계 843,000엔입니다.

150,000엔
30,000엔 552,000엔 150,000엔 85,000엔 56,000엔 873,000엔

(입학금 제외)
597,000엔 276,000엔

입학금 교원비 수업료 시설유지비 연습실습비 교재비
(입학시에만) (입학시에만) (1년차분) (1년차분) (1년차분) (1년차분)

합계
2회분납

제1회 제2회

재류자격교부시에 납입 재류자격교부시에 납입
2019년
9월 20일까지 납입

입학금 교원비 수업료 시설유지비 연습실습비 교재비
(입학시에만) (입학시에만) (1년차분) (1년차분) (1년차분) (1년차분)

합계
2회분납

제1회 제2회

재류자격교부시에 납입 재류자격교부시에 납입
2019년
9월 20일까지 납입

입학금 교원비 수업료 시설유지비 연습실습비 교재비
(입학시에만) (입학시에만) (1년차분) (1년차분) (1년차분) (1년차분)

합계
2회분납

제1회 제2회

재류자격교부시에 납입 재류자격교부시에 납입
2019년
9월 20일까지 납입

국제복지비즈니스과국제복지비즈니스과 분납은 2회까지입니다.

(면제)

1년차 학비 납입에 대해
재류자격교부후, 지정 기일까지 납입. 2회 분납이 가능합니다.

일시불
2회 분납

1회차 2회차

2년차 학비 납입에 대해
2회 분납이 가능합니다.

일시불
2회 분납

864,000엔 632,000엔 232,000엔 784,000엔 552,000엔 232,000엔

1회차 2회차

재류자격교부후, 
지정 기일까지 납입

재류자격교부후, 
지정 기일까지 납입

2019년
9월 20일까지 납입

2020년 
3월 20일까지 납입

2020년
3월 20일까지 납입

2020년
9월 20일까지 납입

개호복지과개호복지과

입학금 교원비 수업료 시설유지비 학습실습비 교재비 합계

150,000엔

면제

(없음)

1년차 통상

1년차

2년차

30,000엔

30,000엔

(없음)

696,000엔

464,000엔

464,000엔

200,000엔

200,000엔

200,000엔

100,000엔

100,000엔

100,000엔

70,000엔

70,000엔

20,000엔

1,246,000엔

864,000엔

784,000엔

장학금으로서, 통상학비로부터 입학금 면제, 수업료를 감면합니다.

입학까지의 흐름 *출원서류를 제출하실 때에는 반드시 전날까지 전화로 예약을 넣고 학교에 가져와 주십시오.입학까지의 흐름 *출원서류를 제출하실 때에는 반드시 전날까지 전화로 예약을 넣고 학교에 가져와 주십시오.

출원 입학시험 합격 발표 합격발표로부터 2주일 이내에 
학비를 납입해 주시기 바랍니다.
합격발표와 함께 학비 납입
지불 용지를 송부합니다.

학비 납입

학비 납입이 확인되면 
입학허가서를 송부합니다.

입학허가서
송부 입학허가서와 함께 

‘입학식’ 안내 등을 
송부합니다.
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English

中
文︵
簡
体
︶

中
文︵
繁
体
︶

한
국
어

Tiếng Việt

English

中
文︵
簡
体
︶

中
文︵
繁
体
︶

한
국
어

Tiếng Việt



■  Học phí■  Học phí

■   Điều kiện dự thi■   Điều kiện dự thi
Những người đủ các điều kiện (1), (2) như ghi dưới đây
（1）   Hoàn thành chương trình học phổ thông (hệ 12 năm), có đủ điều kiện xin visa du học.
（２）  Những người thỏa mãn một trong các điều kiện dưới đây
        ・Những người đang theo các khóa học trên 1 năm của các cơ sở đào tạo tiếng ở Nhật và có thời gian
        học 6 tháng trở lên.
　 　・Những người có trình độ tối thiểu là N2 của kỳ thi Năng lực tiếng Nhật, hoặc đạt ít nhất 200 điểm môn 
        tiếng Nhật của kỳ thi Du học Nhật bản.

Thông tin cá nhân được ghi trên hồ sơ nộp sẽ được trường Cao đẳng Phúc lợi Quốc tế Tokyo sử dụng để gửi tài liệu, giấy hướng dẫn hoặc dùng vào việc liên hệ công văn.
Trường sẽ không sử dụng vào mục đích khác, không cung cấp thông tin cho bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý của chính chủ.

Hướng dẫn nhập học dành cho sinh viên người nước ngoài
■   Khoa tuyển sinh, Khóa học■   Khoa tuyển sinh, Khóa học

Tên Khoa Thời gian học Số lượng

Khoa Thương mại Phúc lợi Quốc tế 2 năm 40 người
Khoa Thực hành Hộ lý 1 năm 40 người
Khoa Giao tiếp Phúc lợi 1 năm 40 người

2 năm 40 ngườiKhoa Hộ lý Phúc lợi

■   Hồ sơ nộp■   Hồ sơ nộp
1. Đơn xin nhập học (Theo mẫu đơn quy định của trường)(Bản gốc)
2. Ảnh (5 ảnh cỡ 4cm×3cm, chụp nửa trên, ảnh chụp mới nhất trong vòng 6 tháng trở lại)
3. Bằng tốt nghiệp cấp học cao nhất của mình (Có kèm theo bản dịch)(Bản gốc)
4. Hộ chiếu  *Những người đang sống Nhật thì ngoài hộ chiếu ra cần nộp cả “Thẻ cư trú”(Bản sao) 

5. Phí tuyển sinh (20,000yên)
6. Giấy tờ liên quan đến thành tích học tập
     ● Đối với những người đang sống ở Nhật
        ・ Cần nộp “Giấy chứng nhận đang học tại trường” (trường hợp đã tốt nghiệp rồi thì cần nộp 
           “Giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoàn thành khóa học)”, và “Bảng điểm (có bao gồm tỷ lệ lên lớp)”.(Bản gốc)
       　　*Tỷ lệ lên lớp cần có cả số ngày và số giờ lên lớp.

     ● Đối với những người đang sống ở nước khác ngoài Nhật
       • Cần nộp Giấy chứng nhận đỗ N2, kỳ thi Năng lực tiếng Nhật, hoặc Giấy chứng nhận đạt trên 200
          điểm môn tiếng Nhật, kỳ thi Du học Nhật bản.(Bản gốc)
         *Những người trước đây từng học tiếng tại các cơ sở đào tạo tiếng ở Nhật, thì cần nộp “Giấy chứng nhận tốt nghiệp
             (hoàn thành khóa học)”, và “Bảng điểm (có bao gồm tỷ lệ lên lớp)” của cơ sở tiếng Nhật đó. (Bản gốc)

7. Giấy tờ liên quan đến việc chi trả học phí, sinh hoạt phí
     ●  Đối với những người đang sống ở Nhật
　　  ・Giấy cam kết (Theo mẫu quy định của trường)(Bản gốc)
     ● Đối với những người đang sống ở nước khác ngoài Nhật
　     • Giấy cam kết bảo lãnh (Theo mẫu quy định của trường)(Bản gốc)
*Những người đang sống ở nước khác, thì phải nộp các giấy tờ cần thiết để xin tư cách lưu trú. 
Ngoài ra, tùy vào quốc tịch, có thể phải nộp thêm giấy tờ khác ngoài những giấy tờ nêu trên.

■   Thời hạn nộp hồ sơ, Ngày thi tuyển, Thông báo kết quả■   Thời hạn nộp hồ sơ, Ngày thi tuyển, Thông báo kết quả
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2018 đến ngày 29 tháng 3 năm 2019 (sẽ dừng nhận khi đủ hồ sơ)
Ngày thi tuyển: Tiến hành dựa trên thông báo trên trang web (home page) của trường vào một thời điểm nào đó khoảng 
                           nửa cuối tháng 9 năm 2018
Thông báo kết quả: Thông báo trong vòng 2 tuần sau ngày thi tuyển

■   Cách thức tuyển sinh■   Cách thức tuyển sinh
Xét duyệt hồ sơ, Thi viết tiếng Nhật (có viết luận), Phỏng vấn tiếng Nhật

●Miễn Phí nhập học dựa trên “Chế độ khuyến khích học tập đối với du học sinh”
●Phí hỗ trợ trường là phí tham gia các loại bảo hiểm tập thể, phí liên quan đến các hoạt động ngoại khóa. 

150,000yên 30,000yên 552,000yên 150,000yên 55,000yên 56,000yên 843,000yên
(Trừ Phí nhập học) 567,000yên 276,000yên

Khoa Giao tiếp Phúc lợiKhoa Giao tiếp Phúc lợi Được phép chia ra nộp nhưng không quá 2 lần.

(Miễn)

Khoa Thực hành Hộ lýKhoa Thực hành Hộ lý

150,000yên 30,000yên 464,000yên 200,000yên 100,000yên 70,000yên 864,000yên
(Trừ Phí nhập học) 632,000yên 232,000yên(Miễn)

Được phép chia ra nộp nhưng không quá 2 lần.

■   Thủ tục nhập học■   Thủ tục nhập học
Trường sẽ gửi giấy tờ làm thủ tục nhập học như Thông báo trúng tuyển, Hóa đơn yêu cầu nộp học phí … cho người trúng tuyển thông 
qua bưu điện, hoặc sinh viên có thể đến trường nhận. Hãy nộp học phí vào tài khoản ngân hàng theo đúng hạn nộp được quy định ghi 
trên giấy tờ trường gửi. Trường sẽ gửi Giấy nhập học sau khi đã xác nhận về việc thanh toán học phí.

Về việc trả lại học phíVề việc trả lại học phí
1) Trong trường hợp học viên đã nộp học phí (nộp cho trường) nhưng vì lý do bất khả kháng không thể theo học được, thì phải thông báo cho trường cho đến 

ngày 24 tháng 3 năm 2019, khi đó trường sẽ trả lại học phí (khoản nộp cho trường), trừ phần Phí tuyển sinh.
     (Tuy nhiên, phải nộp “Giấy thôi không nhập học” theo mẫu của trường cho đến trước Lễ nhập học)
2) Trường hợp không xin được tư cách lưu trú hoặc không gia hạn được visa du học thì trường sẽ trả lại học phí (khoản nộp cho trường), trừ phần Phí tuyển sinh.

●  Học phí của năm thứ 2 giống như trong bảng, gồm Phí giảng dạy, Phí duy trì trang thiết bị, Phí thực hành thực tập, Tiền sách- giáo trình; tổng là 843,000 yên.

Phí nhập học
 (chỉ lúc nhập học)

Phí hỗ trợ
 trường

(chỉ lúc nhập học)

Phí giảng dạy
(Phần năm thứ 1)

Phí duy trì 
trang thiết bị 
(Phần năm thứ 1)

Phí thực hành
thực tập

(Phần năm thứ 1)

Tiền sách, 
giáo trình

(Phần năm thứ 1)

Tổng
Nộp 2 lần

Lần thứ 1 Lần thứ 2
Nộp khi được
cấp tư cách lưu trú

Nộp khi được cấp
 tư cách lưu trú

Nộp cho đến hết ngày
 20 tháng 9 năm 2019

Phí nhập học
 (chỉ lúc nhập học)

Phí hỗ trợ
 trường

(chỉ lúc nhập học)

Phí giảng dạy
(Phần năm thứ 1)

Phí duy trì 
trang thiết bị 
(Phần năm thứ 1)

Phí thực hành
thực tập

(Phần năm thứ 1)

Tiền sách, 
giáo trình

(Phần năm thứ 1)

Tổng
Nộp 2 lần

Lần thứ 1 Lần thứ 2
Nộp khi được
cấp tư cách lưu trú

Nộp khi được cấp
 tư cách lưu trú

Nộp cho đến hết ngày
 20 tháng 9 năm 2019

Phí nhập học
 (chỉ lúc nhập học)

Phí hỗ trợ
 trường

(chỉ lúc nhập học)

Phí giảng dạy
(Phần năm thứ 1)

Phí duy trì 
trang thiết bị 
(Phần năm thứ 1)

Phí thực hành
thực tập

(Phần năm thứ 1)

Tiền sách, 
giáo trình

(Phần năm thứ 1)

Tổng
Nộp 2 lần

Lần thứ 1 Lần thứ 2
Nộp khi được
cấp tư cách lưu trú

Nộp khi được cấp
 tư cách lưu trú

Nộp cho đến hết ngày
 20 tháng 9 năm 2019

150,000yên 30,000yên 552,000yên 150,000yên 85,000yên 56,000yên 873,000yên
(Trừ Phí nhập học) 597,000yên 276,000yên

Khoa Thương mại Phúc lợi Quốc tếKhoa Thương mại Phúc lợi Quốc tế Được phép chia ra nộp nhưng không quá 2 lần.

(Miễn)

Hướng dẫn về việc nộp học phí năm thứ 1
Sau khi được cấp tư cách lưu trú, phải nộp trong thời gian quy định. Được phép chia thành 2 lần nộp.

Nộp 1 lần
Nộp 2 lần

Lần thứ 1 Lần thứ 2

Hướng dẫn về việc nộp học phí năm thứ 2
Được phép chia thành 2 lần nộp.

864,000yên 632,000yên 232,000yên
Sau khi được cấp
tư cách lưu trú,
phải nộp trong thời
gian quy định

Sau khi được cấp tư
cách lưu trú, phải nộp
trong thời gian quy định

Nộp cho đến hết
ngày 20 tháng
9 năm 2019

Nộp 1 lần
Nộp 2 lần

Lần thứ 1 Lần thứ 2
784,000yên 552,000yên 232,000yên

Khoa Hộ lý Phúc lợiKhoa Hộ lý Phúc lợi
Phí nhập học Phí hỗ trợ trường Phí giảng dạy Phí duy trì trang 

thiết bị
Phí thực hành

thực tập
Tiền sách,
giáo trình Tổng

150,000yên

Miễn

(Không có)

Năm thứ
1 thông thường

Năm thứ 1

Năm thứ 2

30,000yên

30,000yên

(Không có)

696,000yên

464,000yên

464,000yên

200,000yên

200,000yên

200,000yên

100,000yên

100,000yên

100,000yên

70,000yên

70,000yên

20,000yên

1,246,000yên

864,000yên

784,000yên

Trường có chế độ học bổng dưới hình thức miễn Phí nhập học, giảm Phí giảng dạy từ Học phí thông thường. 

 *Mong muốn các bạn có tỷ lệ lên lớp trên 80%.     *Không bao gồm thời gian các bạn học tiếng khi lưu trú ngắn hạn.

Nộp cho đến hết ngày 20 
tháng 3 năm 2020

Nộp cho đến hết ngày 20 
tháng 3 năm 2020

Nộp cho đến hết ngày 20 
tháng 9 năm 2020

Quy trình từ khi nộp hồ sơ đến khi nhập học 
*Khi nộp hồ sơ, nhất thiết phải gọi điện thoại đến trường để hẹn trước ít nhất 1 ngày và mang hồ sơ đến trường nộp. 
Quy trình từ khi nộp hồ sơ đến khi nhập học 
*Khi nộp hồ sơ, nhất thiết phải gọi điện thoại đến trường để hẹn trước ít nhất 1 ngày và mang hồ sơ đến trường nộp. 

Nộp hồ sơ Thi tuyển
Thông
báo trúng
tuyển

Nộp học phí trong vòng 2
tuần kể từ ngày có thông 
báo trúng tuyển.
Trường sẽ gửi Thông báo
 trúng tuyển cùng với Hóa 
đơn yêu cầu nộp học phí.

Nộp học phí

Trường sẽ gửi Giấy nhập
học sau khi đã xác nhận
về việc thanh toán học phí.

Gửi Giấy 
nhập học

Trường sẽ gửi Giấy
 nhập học cùng với
 Hướng dẫn về “Lễ
 nhập học (khai giảng)”.

Nhập học

English

中
文︵
簡
体
︶

中
文︵
繁
体
︶

한
국
어

Tiếng Việt

English

中
文︵
簡
体
︶

中
文︵
繁
体
︶

한
국
어

Tiếng Việt
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