
□ 春・Ⅰ(1 年)Spring Course(1year) ■ 春・Ⅱ(2 年)Spring Course(2years)

□ □

□ 夏コース(1 年9 ヶ月)Summer Course(1year9months)

□ 秋・Ⅰ(1 年)Fall Course(1year) □ 秋・Ⅱ(1 年6 か月)Fall Course(1year6months)

□ □

□ 冬コース(1 年 3 ヶ月)Winter Course(1year3months)

□男 Male ■女  Female

月Month 日Day

□無 □有
Single Married

■無 □有 （申請番号：
No Yes

10 月入学

October Enrollment

入学願書1/3

兄

2019/1/15 短期滞在 旅行

住所生年月日
家族構成 Family Structure

卒業年月Date of Graduation

7 月入学

July Enrollment

拼音 Chinese

名前 Name in full （漢字）

4 月入学

April Enrollment

2022年8月1日 2023/3/31（予定）Sakura日本語センター CHUA LANG, DONG DA, HA NOI

学校名 Name of School 所在地 Location 入学年月Date of Entrance

生年月日 Date of Birth

国籍 Nationality

313年Year

現住所
Residential Address

戸籍住所
Home address

(Permanent address)

電話番号Telephone Number

1 月入学
January Enrollment

CHUA LANG, DONG DA, HA NOI 2011年9月

HO VA TEN NGUOI NHAP HOC (ROMAJI)

)

2015年5月

abcdef@gmail.com 
学歴(小学校から順次最終学歴まで） Educational Background

学校名 Name of School 所在地 Location 入学年月Date of Entrance 卒業年月Date of Graduation

Email(+84) 355333xxx

2015年9月 2018年5月

CHUA LANG, DONG DA, HA NOI 2018年9月 2022年6月

ABC小学校 CHUA LANG, DONG DA, HA NOI 2006年9月 2011年5月

ABC中学校

日本語学習歴 Japanese Language Experience

申請基本事項 Your Personal Records

ABC大学

History of application for certificate of eligibility

ABC高等学校 CHUA LANG, DONG DA, HA NOI

神戸東洋日本語学院 入学願書
KOBE TOYO Japanese College Application Form

性別 Gender

Thon, xa, huyen, tinh

Thon, xa, huyen, tinh

配偶者の有無
Marital Status

在留資格認定証明書申請歴
(Application No.

Ho va ten anh　ROMAJI

Date of Departure Visa Status Purpose

職歴 Work Experience

Date of Entry

勤務先 Company Name 所在地 Location 在職期間 Period

Rock Solid 株式会社 CHUA LANG, DONG DA, HA NOI 2022/6～現在

日本への出入国歴 Previous Stay in Japan

入国年月日 出国年月日 在留資格 入国目的

Thon, xa, huyen, tinh

Name in full
名前 （漢字） 続柄

yyyy/mm/dd 学生

Relationship

Ho va ten bo　ROMAJI 父 yyyy/mm/dd 会社員

Occupation

Thon, xa, huyen, tinh

AddressDate of Birth

職業

出生地Place of Birthベトナム HA NOI

拼音

2019/1/1

特進・秋Ⅱ(1 年6 月)Advanced Class・Fall Course(1year6months) 

特進・春Ⅱ(2 年)Advanced Class・Spring Course(2years) 特進・春Ⅰ(1 年)Advanced Class・Spring Course(1year)

特進・秋Ⅰ(1 年)Advanced Class・Fall Course(1year) 

)

2000

写真添付
Photo

縦4㎝×横3㎝

(既婚の場合 配偶者名：
(If married, the name of spouse:

Ho va ten me　ROMAJI 母 yyyy/mm/dd 主婦 Thon, xa, huyen, tinh

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

Hãy check  vào khóa 
bạn muốn nhập học

Dán ảnh chụp trong 
vòng 3 tháng trở lại,
không đội mũ
(3cm x 4cm)

Khai báo thông tin về 
lịch sử nộp đơn xin cấp 
tư cách lưu trú (COE) 
lên Cục XNC lưu trú 
Nhật Bản

Địa chỉ nơi ở hiện tại

Địa chỉ nơi ở theo sổ hộ 
khẩu

Hãy viết địa rõ địa chỉ 
email mà bạn sử dụng 
thường xuyên

Hãy viết rõ quá trình học 
tập của bạn, từ bậc tiểu 
học

Hãy viết rõ quá trình học 
tiếng Nhật của bạn

Hãy viết rõ lịch sử nghề 
nghiệp, quá trình công 
tác của bạn (nếu có)

Hãy viết chính xác những 
lần xuất nhập cảnh Nhật 
Bản của bạn trong quá 
khứ

Hãy điền đầy đủ, chính 
xác thông tin tất cả các 
thành viên trong gia đình 
của bạn, bao gồm cha mẹ, 
anh chị em, vợ chồng, 
con cái

mailto:abcdef@gmail.com#


日本で進学を希望 Enter a school of higher education in Japan

帰国 Return to home country

その他 Others

年

Signature

以上の通り相違ありません

I hereby declare that the above statement is true and correct.

月

MonthＹｅａｒ

その他
Others
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日

Day

本人署名

作成年月日
Ｄａｔｅ

修了後の予定 Plan after graduation

□

Major/Field of study

希望学科

□ 大学
University □ 大学院

Graduate School
専門学校
Vocational School

□

□

留学理由
Reasons for studying in Japan

□ □

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

※Nếu bạn không viết bằng tiếng Nhật được thì hãy viết bằng tiếng Việt và gửi kèm bản 

dịch tiếng Nhật viết trên giấy A4.

※Nếu không đủ khoảng trống để viết hết nội dung trên giấy của nhà trường thì có thể viết 

vào giấy A4 khác và ghi vào giấy của trường dòng chữ "別紙参照"

Hãy check  vào mục tương ứng với dự định của bạn sau 
khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật.

Hãy viết về nội dung 
như sau:

1. Quá trình học tập 
của Bạn.

2. Quá trình học tiếng 
Nhật và lý do quyết 
định du học Nhật Bản.

3. Lý do đã chọn đi du 
học tại Kobe, Nhật 
Bản.

4. Lý do đã chọn Học 
viện Nhật ngữ
KobeToyo.

5. Dự định và mục 
tiêu sau khi tốt nghiệp 
trường tiếng Nhật.



年 3 月 31 □ 男(M) ■ 女(F)

記

私

□ 半年 ■ 年間 円

円

年 月 日

〒

☎

㊞

経 費 支 弁 書

入国管理局長 殿

国 　籍

名 　前
HO TEN NGUOI NHAP HOC (ROMAJI)

ベトナム

日生2000

私は、このたび上記のものが日本国に在留中または入国した場合の経費支弁者になりましたので、
下記のとおり経費支弁者の引受け経緯を説明するとともに経費支弁について証明します。

1 経費支弁の引受け経緯

（申請者の経費支弁を引受けた経緯及び申請者との関係について具体的に記載してください。）

2 経費支弁内容

は、上記の者の日本国滞在ついて、下記のとおり経費支弁することを証Ho ten người chu cap chi phi

明します。

また、上記の者が在留期間更新許可申請の際には、送金証明書又は本人名義の預金通帳（送金事実、

経費支弁事実が記載されたもの）の写し等で、生活費等の支弁事実を明らかにする書類を提出します。

( 2 )生活費 　　　　月額

( 1 )学 　費 ¥750,000

¥80,000

入学願書3 / 3

経費支弁者

現住所 Địa chỉ thường trú của người chu cấp chi phí du học

Số điện thoại của người chu cấp chi phí du học, ví dụ (+84) 123456789

名 前（署名）

学生との関係

Ghi rõ họ tên người chu cấp chi phí du học

Mối quan hệ với người nộp đơn nhập học

( 3 )支弁方法 (送金・振込み等支弁方法を具体的に書いてください。)

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC (3)

Hãy viết lý 
do chấp 
thuận trở 
thành người 
bảo đảm 
chu cấp chi 
phí du học 
và ghi rõ 
mối quan hệ 
giữa người 
đảm bảo 
chu cấp chi 
phí du học 
và người 
nộp đơn

Hãy ghi rõ 
phương 
thức mà 
người chu 
cấp sẽ dùng 
để chi trả chi 
phí du học 
(bao gồm 
học phí và 
sinh hoạt 
phí) cho 
người nộp 
đơn

Ký tên

Điền học phí một năm 
theo thông tin mới nhất 
được đăng tải trên trang 
web của trường



学歴(小学校から順次最終学歴まで） Educational Background

入学年月Date of Entrance 卒業年月Date of Graduation

修学年数  ( ）年学歴
Educational Background

Total Period of Education　 Years

初等教育(小学校)から順次最終学歴まで記載すること。
Fill in all the Educational Background from elementary school 

to the latest.

※

学校名 Name of School 所在地 Location

神戸東洋日本語学院・学歴別紙

HÃY DÙNG PHỤ LỤC 
NÀY KHI CÓ QUÁ 
NHIỀU THÔNG TIN 
SO VỚI Ô TRỐNG CÓ 
SẮN Ở TRANG 1



職歴 Work Experience

※

勤務先 Company Name 所在地 Location
入社年月

Date of Entry

職歴
Work Experience

古いものから順次現在まで記載すること。
Fill in the information from the oldest to latest.

退職年月
Date of Resignation

神戸東洋日本語学院・経歴別紙

HÃY DÙNG PHỤ LỤC 
NÀY KHI CÓ QUÁ 
NHIỀU THÔNG TIN 
SO VỚI Ô TRỐNG CÓ 
SẮN Ở TRANG 1



日本への出入国歴 Previous Stay in Japan

□有 ( ) 回 □無

Date of Departure Visa Status Purpose of Stay

神戸東洋日本語学院・出入国歴別紙

入国年月日 出国年月日 在留資格 入国目的

Date of Entry

過去の来日歴
Previous Stay in Japan

※
新しいものから全て記載し、欄が足りない場合は別紙を添付すること。
Fill in all the stay from the latest record. Attach a separate sheet if more 
space is needed.Yes  times No

HÃY DÙNG PHỤ LỤC 
NÀY KHI CÓ QUÁ 
NHIỀU THÔNG TIN 
SO VỚI Ô TRỐNG CÓ 
SẮN Ở TRANG 1



家族構成 Family Structure

名前 （漢字） 拼音 続柄 生年月日 職業 住所

Name in full Relationship Date of Birth Occupation Address

神戸東洋日本語学院・家族構成別紙

HÃY DÙNG PHỤ LỤC 
NÀY KHI CÓ QUÁ 
NHIỀU THÔNG TIN 
SO VỚI Ô TRỐNG CÓ 
SẮN Ở TRANG 1


