Cách xin tư cách lưu trú (Du học)
Để có thể học tiếng Nhật dài hạn ở khóa du học sinh tại trường tiếng Nhật TCJ, học sinh cần phải có tư cách lưu
trú (Visa) “Du học”. Cách đăng ký xin Visa và các giấy tờ cần thiết được yêu cầu như sau.
Thời hạn lưu trú

Cứ 12 tháng làm mới Visa một lần trong nước Nhật, thời hạn lưu trú tối đa lên tới 2 năm
Học sinh sở hữu Visa này được gọi là “Du học sinh”. Du học sinh có nghĩa vụ phải đến trường
học tiếng Nhật hơn 20 tiếng 1 tuần, nếu tỉ lệ lên lớp của học sinh không quá 80% thì học sinh sẽ
không được phép kéo dài thời hạn lưu trú cũng như làm mới Visa.
Ngoài ra, nếu đăng ký “Phép hoạt động ngoài tư cách”, học sinh có thể làm thêm ngoài giờ dưới
28 tiếng 1 tuần.
1. Nộp các tài liệu cần thiết đến TCJ trước thời hạn nộp. Đồng thời đóng 21,600 yên phí tuyển
sinh khi nộp các tài liệu.
2. TCJ sẽ thay mặt người đăng ký, đăng ký xin chứng nhận Visa lên bộ tư pháp Nhật Bản.
Thời gian từ lúc nộp tài liệu cho đến khi có kết quả xin Visa là khoảng 3 tháng. Sau khi đã
thông qua xem xét và được chấp nhận, bộ tư pháp sẽ cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú.
3. Sau khi được TCJ thông báo về việc được cấp giấy chứng nhận, nộp nốt số tiền 722,800
yên, bao gồm tiền nhập học, tiền học và các loại chi phí khác (nộp 1 lần trước khi nhập học)
4. Sau khi đã xác nhận được việc nộp tiền học, TCJ sẽ gửi giấy chứng nhận tư cách lưu trú cho
học sinh. Sau đó, người đăng ký tự mình mang hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết còn lại đi
đăng ký xin Visa tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Nhập học tháng 1: Tháng 9 năm trước
Nhập học tháng 7: Tháng 3
Nhập học tháng 4: Tháng 11 năm trước
Nhập học tháng 10: Tháng 5
※ Xin hãy liên hệ với TCJ để xác nhận, làm rõ thời hạn nộp tài liệu

Đặc điểm

Cách đăng ký xin

Thời hạn nộp
tài liệu

Các loại phí và cách nộp phí ¥766,000 (A+B)
A Lúc đăng ký
Khoản

Số tiền

Thuế

Phí đăng ký

20,000 yên

1,600 yên

Tổng
21,600 yên

B Sau khi có giấy chứng nhận tư cách lưu trú
Khoản

Số tiền

Thuế

40,000 yên

3,200 yên

600,000 yên

48,000 yên

Thiết bị, sách giáo khoa

40,000 yên

3,200 yên

Bảo hiểm（12 tháng）

10,000 yên

Phí nhập học
Học phí(12 tháng)

Tổng

744,400 yên
-

※Số tiền trên đã được bao gồm cả thuế tiêu dùng
※Bao gồm cả phí sách giáo khoa
※Xin lưu ý tiền một khi đã được đóng, sẽ không được hoàn trả lại trong bất kỳ trường hợp nào
・ Có thể nộp tiền bằng tiền mặt trực tiếp tại tiếp tân của TCJ
・ Có thể nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản sau
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ Chi nhánh Shinjuku Chuo （Tiết kiệm bình thường） 0881384
Tên tài khoản Công ty cổ phần Học viện tiếng Nhật Trung Ương Tokyo
※Bộ tư pháp chỉ nhận một đơn đăng ký cấp giấy chứng minh nhận định tư cách lưu trú cho một người.
Ví dụ nếu cùng một lúc đăng ký từ hai trường khác nhau hoặc cùng đăng ký với hai tư cách lưu trú khác nhau,
xin lưu ý có khả năng tất cả các trường hợp đăng ký sẽ bị hủy.
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Danh mục hồ sơ cần thiết để xin visa
Hồ sơ liên quan đến học sinh đăng ký
1
2

6 tấm ảnh
Bản sao hộ chiếu

3

Bản gốc bằng tốt nghiệp ở cấp
học cao nhất
Bản gốc học bạ
Giấy chứng nhận học tập tại
trường
Giấy chứng nhận làm việc
Đơn xin nhập học
Sơ yếu lý lịch

4
5
6
7

8

Bằng chứng nhận năng lực Nhật
ngữ (Nếu có quá trình học tập)

Ảnh 3×4 mới chụp trong vòng 3 tháng, ghi họ tên ở mặt sau
○ Bản sao trang có ảnh khuôn mặt
○ Trong trường hợp trước đây đã từng đến Nhật, vui lòng đính kèm
bản sao trang có dấu xuất nhập cảnh Nhật Bản

Nếu bạn sắp tốt nghiệp trước khi nhập học, xin nộp giấy chứng
nhận tốt nghiệp tạm thời
Đối với người hiện đang làm việc
Mẫu quy định / Học sinh viết tay
Mẫu quy định / Học sinh viết tay
Tên điền vào phải giống tên trong hộ chiếu
Ghi rõ ràng và chi tiết lý do muốn theo học
○ Giấy chứng nhận thi đậu hoặc giấy chứng nhận kết quả kỳ thi
tiếng Nhật như kỳ thi năng lực Nhật ngữ, NAT, J-TEST v.v…
○ Chứng nhận của trường dạy tiếng Nhật (có nêu cả thời gian học,
số giờ học)

Hồ sơ liên quan đến người bảo lãnh tài chính
※Trường hợp là người thân đang sống ở nước sở tại
Mẫu quy định / Người bảo lãnh viết tay
1 Thư cam kết chi trả kinh phí
Giấy khai sinh, giấy tờ công chứng, v.v...
2 Giấy tờ chứng minh mối quan
hệ với học sinh đăng ký
Chủ tài khoản phải là người bảo lãnh tài chính
3 Giấy chứng nhận số dư tài
khoản ngân hàng
○ Nhân viên công ty: Bản mô tả chức vụ, số năm làm việc, v.v…
4 Giấy chứng minh nghề nghiệp
○ Chủ công ty, tự kinh doanh: Bản sao giấy phép kinh doanh,
hoặc giấy phép kinh doanh
v.v…
Chứng minh nguồn gốc số dư tài khoản ngân hàng
5 Bản sao sổ tiết kiệm, v.v…
Ghi chép thu nhập hàng năm (Của 3 năm vừa qua)
6 Giấy chứng nhận thu nhập
Của 3 năm vừa qua
7 Giấy chứng nhận nộp thuế
Toàn bộ người thân trong gia đình
8 Bản sao sổ hộ khẩu, hộ tịch
※Trường hợp là người thân ở Nhật・・・Xin hãy liên hệ trực tiếp
Toàn bộ hồ sơ xin vui lòng nộp bản mới được cấp trong vòng 3 tháng kể từ thời hạn nộp.
Đối với những văn bản được viết bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Nhật, xin vui lòng nộp kèm bản dịch
tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
Có khả năng chúng tôi sẽ yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ, tài liệu trong quá trình tuyển sinh cũng như xem xét
phép nhập quốc.
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