
Trường Nhâṭ ngữ KOBE TOYO 
Trình tự các thủ tuc̣ cho đến khi nhâp̣ hoc̣ 

 
Liên lac̣ với văn phòng nhà 
trường chúng tôi về nguyêṇ 

voṇg nhâp̣ hoc̣. 
↓ 

【Nơi liên lac̣】 Văn phòng trường Nhâṭ ngữ KOBE TOYO 
Điạ chı̉：110-2 Ito-machi chuo-ku Kobe-shi Hyogo, JAPAN 
TEL  81+（0）78-333-1127 
FAX  81+（0）78-333-1158 
E-mail info@jp-college.com 

 URL  http://www.jp-college.com 
【Xem xét hồ sơ dự tuyển】 
  Hồ sơ dự tuyển, hãy tải từ địa chỉ trang web đề cập ở trên. 
 Trước khi gửi hồ sơ, hãy gửi bản copy bằng E-mail hoăc̣ FAX để 
nhà trường xác nhâṇ. 

Nhà trường gửi bản kê hồ 
sơ dự tuyển  

↓ 
Tải những hồ sơ từ trang 
chủ của Trường Nhâṭ ngữ 

KOBE TOYO 
↓ 

Kỳ haṇ gửi hồ sơ 
Khoá Xuân (Tháng 4): 
Đến ngày 30 tháng 11 năm 
trước. 
Khoá Hè (Tháng 7): 
Đến ngày 31 tháng 3 
Khoá Thu (Tháng 10): 
Đến ngày 31 tháng 5 
Khoá Đông (Tháng 1): 
Đến ngày 30 tháng 9 năm 
trước.       

↓ 

【Gửi hồ sơ】 
Các hồ sơ cần thiết cần phải được gửi đến trước ngày hết haṇ 

nôp̣ hồ sơ. 
Nhất điṇh phải gửi các tài liêụ đến trước kỳ haṇ nôp̣ hồ sơ. 
 

Nếu không kip̣ thı ̀có thể đăng ký cho kỳ nhâp̣ hoc̣ tiếp theo. 
 
 
 
 

Ⅰ. Xét tuyển hồ sơ 
Ⅱ.Thi phỏng vấn 
(Dành cho người Trung 
Quốc) 

↓ 

 

Thông báo kết quả 
Khoá Xuân (Tháng 4) 
Giữa tháng 12 năm trước 
Khoá Hè (Tháng 7): 
Giữa tháng 4 
Khoá Thu (Tháng 10): 
Giữa tháng 6 
Khoá Đông (Tháng 1): 
Giữa tháng 10 năm trước 

↓ 

【Thông báo kết quả xét tuyển】 
Nhà trường báo kết quả thi bằng E-mail hoăc̣ FAX. 
Nhà trường sẽ gửi “Giấy báo trúng tuyển” cho người đạt. Nhà 
trường không trả lời bất cứ thắc mắc nào liên quan đến kết quả thi. 
 
 
 
 
 
 



Thủ tuc̣ đăng ký Giấy chứng 
nhâṇ tư cách lưu trú 
Khoá Xuân (Tháng 4): 
Giữa tháng 12 năm trước 
Khoá Hè (Tháng 7): 
Giữa tháng 4 
Khoá Thu (Tháng 10): 
Giữa tháng 6 
Khoá Đông (Tháng 1): 
Giữa tháng 10 năm trước 

↓ 

【Thủ tuc̣ đăng ký Giấy chứng nhâṇ tư cách lưu trú】  

Trường hợp có “Giấy báo trúng tuyển” thı ̀nhà trường sẽ làm hồ sơ 
để đăng ký chứng nhâṇ tư cách lưu trú dựa trên các hồ sơ baṇ đã 
nôp̣, thay măṭ baṇ nhà trường sẽ nôp̣ hồ sơ cho cuc̣ quản lý nhâp̣ 
cảnh. (Thủ tuc̣ này ủy quyền đăng ký.) 
 
 
 
 
 

Cấp Giấy chứng nhâṇ tư 
cách lưu trú  
Khoá Xuân (Tháng 4): 
Cuối tháng 2 ~ Đầu tháng 3 
Khoá Hè (Tháng 7): 
Cuối tháng 5 ~ Đầu tháng 6 
Khoá Thu (Tháng 10): 
Cuối tháng 8 ~ Đầu tháng 9 
Khoá Đông (Tháng 1): 
Cuối tháng 11 ~ Đầu tháng 12 

↓ 

【Cấp giấy chứng nhâṇ tư cách lưu trú】 
Khi được Cuc̣ quản lý xuất nhâp̣ cảnh Osaka chi nhánh Kobe cấp 
giấy chứng nhâṇ tư cách lưu trú thı ̀nhà trường sẽ gửi bản copy 
giấy chứng nhâṇ đó và giấy hướng dẫn chuyển tiền cho baṇ. 
Sau đó sẽ bắt đầu thủ tuc̣ Visa. 
 
 
 
 
 

 

Chuyển tiền hoc̣ phı ́ 
↓ 

【Chuyển hoc̣ phı́】 

Hãy mang theo bản copy giấy chứng nhâṇ tư cách lưu trú và giấy 
hướng dẫn chuyển tiền khi chuyển hoc̣ phı ́qua tài khoản của ngân 
hàng chı ̉điṇh. Sau khi viêc̣ chuyển tiền được xác nhâṇ, nhà trường 
sẽ gửi bản gốc giấy chứng nhâṇ tư cách lưu trú và giấy phép nhâp̣ 
hoc̣. 

Đaị sứ quán Nhâṭ Bản taị 
Viêṭ Nam cấp Visa 

↓ 

【Thủ tuc̣ Visa】  
Hãy mang giấy chứng nhâṇ tư cách lưu trú, giấy phép nhâp̣ hoc̣ mà 
nhà trường đã gửi và hô ̣chiếu v.v.. và hãy tự đi làm thủ tuc̣ Visa taị 
Đaị sứ quán Nhâṭ Bản gần nhất. 

Đến Nhâṭ / Lễ khai giảng 
Khoá Xuân (Tháng 4):  
Đầu tháng 4 
Khoá Hè(Tháng 7): 
Đầu tháng 7 
Khoá Thu(Tháng 10): 
Đầu tháng 10 
Khoá Đông(Tháng 1): 
Đầu tháng 1 

【Nhâp̣ cảnh】 
 Được cấp Visa thı̀ sẽ xuất hành đến Nhâṭ Bản. 
 Trường Nhâṭ ngữ KOBE TOYO hân haṇh chào đón các baṇ！ 
 

 


