
 

Tiếng Việt 
Được công nhận bởi Hiệp hội xúc tiến giáo dục tiếng Nhật 
日本語教育振興協会認定校 

 

ＴｏＢｕＣｏ専門学校 
 

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC 
入 学 案 内 

 

 

Tuyển sinh các khóa học 募集コース     

Các khóa học 
設置コース 

Thời gian nhập học 
入学時期 

Thời gian khóa học 
就学期間 

Khóa dự bị đại học 2 năm 
進学 2 年コース 

Tháng 4 
4 月 

Khóa học 2 năm 
２年 

Khóa dự bị đại học 1 năm 6 tháng 
進学 1 年 6 か月コース 

Tháng 10 
10月 

Khóa học 1 năm 6 tháng 
１年６ヶ月 

 

 Điều kiện nhập học  入学資格 

①  Những học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc những cá nhân có trình độ học vấn tương đương. 

  12年以上の学校教育を修了した者。または、同等の学歴を有する者。 

②  Người thực sự có mong muốn học hỏi.   

     誠実かつ勤勉で学習意欲のある者。 

③  Người bảo lãnh tài chính có đủ khả năng tài chính để đảm bảo cho việc học. 

経費支弁者に十分な経費支弁能力があること。     

 

Ⅰ Các bước từ khi nộp đơn đến khi nhập cảnh 申請から入国までの流れ 

 

   

 
Nhập học tháng 4 

4月入学 

Nhập học tháng 10 
10月入学 

Thời gian nộp hồ sơ 
出願書類提出期限 

Giữa tháng 11 
前年 11月中旬 

Giữa tháng 5 
5月中旬 

Chuyển hồ sơ lên Cục xuất nhập cảnh  (CXNC) 
入管へ申請書類提出 

Khoảng 25 Tháng 12 
前年 12月 25日頃 

Khoảng 15 tháng 6 
6月 15日頃 

Cục Xuất nhập cảnh cấp giấy "Chứng nhận tư 

cách lưu trú" 
在留資格認定証明書の交付 

Cuối tháng 2 
2月下旬 

Cuối tháng Tám 
8月下旬 

Học sinh nộp học phí và ký túc 
学費・寮費の納入期限 

5 tháng 3 
3月 5日 

5 tháng 9 
9月 5日 

Học sinh làm thủ tục xin visa tại đại sứ quán 

Nhật Bản nơi mình ở 
ビザの申請 

Khoảng mùng 10 tháng 3 
3月 10日頃 

Khoảng mùng 10 tháng 9 
9月 10日頃 

Nhận visa 
ビザの交付 

Khoảng 25 tháng 3 
3月 25日頃 

Khoảng 25 tháng 9 
9月 25日頃 

Đến Nhật nhập học. 
日本に入国 

Đầu tháng 4 
4月上旬 

Đầu tháng 10 
10月上旬 

 



 

Ⅱ Về ký túc xá  寮のご案内  

Loại phòng 
部屋タイプ 

Phòng 1 người  
1人部屋 

Phòng 2 người  

2人部屋 
Phòng 4 ngườ 

4 人部屋 

Thiết bị 
設備 

Sử dụng 

chung 
共用 

 Internet 
インターネット 

nhà bếp, điều hòa, phòng tắm , tủ lạnh , nồi cơm điện , lò vi sóng ,nồi , máy giặt ,  

キッチン・エアコン・バスルーム・冷蔵庫・炊飯器・電子レンジ・洗濯機 

 

loại phòng 
部屋タイプ 

Phòng 1 người  

1人部屋 

Phòng 2 người  
2人部屋 

Phòng 4 người  
4人部屋 

Tiền ký túc xá 
入寮金 

￥10,000 

Tiền sửa chữa bảo dưỡng phòng, căn hộ  
修理清掃費 

￥25,000  

Tiền chăn 
布団セット代 

￥10,000  

Lệ phí đón tại sân bay 
空港出迎費 

￥10,000 

Tiền nhà (1 tháng) 
寮費（月額） 

￥35,000 ￥21,000～￥19,000 ￥19,000 

Tiền sử dụng chung các vật dụng (mỗi tháng) 
設備共益費（月額） 

￥2,500（Bao gồm việc sử dụng Internet） 
         （インターネット使用料含む） 

Tổng số các khoản cần thanh toán (3 tháng) 
総支払額（3か月分） 

￥167,500 ￥125,500～￥119,500 ￥119,500 

Bắt đầu thay đổi từ tháng 10 năm 2014 

2014年 10月より改定 

 

◆ Các mục cần lưu ý  注意事項 

※ Lúc đầu nhất thiết phải ở trong kí túc. 
最初は必ず入寮しなければなりません 

※ Kí túc và việc làm thêm được đi kèm với nhau 
寮とアルバイトはセットとなっています。 

※ Ít nhất phải ở trong kí túc 6 tháng. 
最低 6カ月は住まなければなりません。 

※ Kí túc có thể có sự thay đổi. 
寮については、変更があります。 

※ Tùy theo nguyện vọng nếu cần đón và chăn thì mới phải trả tiền. 
布団セット代と空港出迎費は希望者のみです。 

※ Trang thiết bị thuê và tiền thuê phòng sẽ yêu cầu bạn trả tiền trước 3 tháng đầu khi đến. từ tháng 4 sẽ phải trả trước ngày 25 hàng 

tháng. 
寮費と設備共益費は入国前に 3ヶ月分を前納していただきます。4ヶ月以降は毎月 1か月分ずつを前月 25日までにお支払いいただきます。  

※  Tiền nhà KTX chưa bao gồm tiền điện, nước, ga sinh họat 
水道、光熱費は含みません。 

※  Tiền sửa chữa bảo dưỡng phòng, căn hộ sau khóa học là tiền dùng để phục hồi lại ký túc sau khi mọi người tốt nghiệp ra trường. 
修理清掃費は退寮時に部屋と設備の清掃代、修繕代等、現状復帰の金額として充当いたします。 

 

Ⅲ Hướng dẫn thanh toán 振込先のご案内                                      
NAME OF BANK (銀行名) The Juroku Bank,Ltd. (株式会社 十六銀行 ) 

BRANCH (支店名) Head Office (本店営業部) 
ACCOUNT NO (口座番号) 2355599 

ACCOUNT NAME (口座名義) GAKOUHOUJIN CHUBU ICHII GAKUEN 

BANK NO(銀行番号) 0153 

SWIFT NO(スウィフトコード番号) JUROJPJT 

BANK ADDRESS(銀行住所) 8-26, Kandamachi, Gifu City, Gifu Pre., Japan 
日本岐阜県岐阜市神田町 8丁目 26 

TEL ／ FAX +81-58-265-2111／+81-58-262-3732 

※Khi chuyển tiền từ nước ngoài, cả ngân hàng bản địa và ngân hàng Nhật Bản đều phát sinh lệ phí, vì vậy học sinh phải 

thanh toán lệ phí ở cả hai ngân hàng. Nếu khi gửi tiền, chưa thanh toán lệ phí thì sau khi đến Nhật nhà trường sẽ thu lại từ 

học sinh. 
海外からの送金の際には、本国の銀行と日本の銀行とで手数料が発生します。双方の銀行の手数料をご負担ください。手数料が引かれて送金され

た場合は、来日後、生徒本人より徴収させていただきます。 

※Khi gửi tiền, học sinh hãy ghi rỏ họ tên bằng tiếng Việt không dấu .(chữ Alphabet) 

送金の際には、生徒の氏名（アルファベット表記）がわかる様にしてください。 



 

Ⅳ Những tài liệu cần thiết 出願書類 

 
Các giấy cần thiết khi đăng ký 本人関係の書類  

☑ Tài liệu 書類    

□ 
Đơn đăng ký nhập học 
入学願書 

Tài liệu đánh máy trên Excel , không cần bản viết tay  
Excel様式（パソコンで入力、手書き不可） 

□ 
Sơ yếu lý lịch 
履歴書 

Tài liệu đánh máy trên Excel , không cần bản viết tay  
Excel様式（パソコンで入力、手書き不可） 

□ 
Giấy cam kết 
誓約書 

Học viên và người bảo lãnh phải ký tên.  
申請者及び経費支弁者がそれぞれサインをしてください  

□ 
Phải nộp bản gốc bằng tốt nghiệp của bậc học cao 

nhất  
最終学歴の卒業証書原本をご提出下さい  

Truy cập vào website của Cục đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo 

Dục và Đào Tạo Việt Nam để xin giấy chứng nhận trình độ học vấn. 

(https://tuyensinh.vied.vn/japan/)  

Phải nộp một trong các giấy chứng nhận từ (1) ~ (3) sau:  

① Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học  

② Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông  

③Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng  

※Mã trường ToBuCo B735 
◎ベトナム教育訓練省国際教育開発局にアクセスをして学歴認証を申請して

ください。（https://tuyensinh.vied.vn/japan/）  

以下①～③のうちいずれかを申請してください。  

① 大学入学統一試験の成績の認証書  

② 高校卒業統一試験の成績の認証書  

③ 短期大学、大学の卒業証書の認証書  

※ToBuCo会員番号：B735 

□ 

Nếu còn đang theo học thì phải có giấy chứng 

nhận đang theo học, sau khi tốt nghiệp  phải bổ 

sung bằng tốt nghiệp bản gốc. 
在学中の場合は在学証明書,卒業後に卒業証書原本提出 

Trường hợp đang đi học thì phải nộp giấy chứng nhận đang đi học 

do trường cấp.（Bản gốc） 
在学中の場合は、学校発行の在学証明書をご提出ください （原本） 

□ 
Nếu vẫn đang đi học,thì phải nộp giấy chứng minh 

đang đi học và giấy chứng minh thành tích 
現在在学中の者は成績証明書 

Bản gốc 

原本 

□ 
Học bạ (Bảng điểm) 
最終学歴の成績証明書 

Phải nộp giấy chứng nhận kết quả toàn năm học của bậc học cao 

nhất do trường cấp.  
学校発行の最終学歴の全学年成績証明書をご提出ください  

□ 
Bằng chứng nhận năng lực nhật ngữ  
日本語検定の合格証 

Phải nộp giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật như J.TEST, NATTEST 

hoặc là các kì thi liên quan đến tiếng Nhật (Cần nộp giấy chứng nhận 
kết quả thi, điểm thi) 
日本語能力試験、J.TEST、NAT-TEST など日本語に関する試験の成績・認定書原

本を提出してください。（合否・成績に関らず提出をしてください。） 

□ 
Giấy chứng nhận đã học tiếng Nhật 
日本語学習証明書 

※Bảng gốc giấy chứng nhận học tiếng Nhật tại các trường hoặc 

trung tâm tiếng Nhật(giấy chứng nhận thời gian học tập thực tế là 

trên 200 giờ) 

※1.Thời gian khoá học, 2.số giờ học mỗi tuần, 3.số giờ đào tạo 

trong quá trình cấp giấy chứng nhận, 4. sau khi lấy được chứng chỉ 

thì thời gian học là bao nhiêu , 5.tài liệu được sử dụng, 6. Trong giấy 

chứng nhận cần ghi tên của giáo viên chủ nhiệm 
※日本語教育機関発行の学習証明書原本（実際に出席した学習時間が 200時間

以上であるもの））を提出してください。※1.在学期間 2.週何時間 3.証明書発行時の

学習時間数 4.終了時の学習時間数 5.使用教材 6.担任教師が記載した書類が必

要。 

□ 
Giấy chứng nhận việc làm   

在職証明書 

Trường hợp đã hoặc đang làm, thì phải nộp giấy chứng nhận việc 

làm do công ty cấp  
在職中或は職歴がある学生は在職証明書が必要。 

□ 
Bản sao hộ chiếu  
パスポートの写し 

Người có hộ chiếu cần bản phô tô tất cả các trang. 
パスポートがある場合はすべてのページのコピーが必要。 

□ 
Giấy khai sinh 
出生証明書 

Bản gốc và bản sao có công chứng 
原本 

□ 
Giấy khám sức khỏe （trong vòng 6 tháng） 
健康診断書 （6か月以内のもの） 

Bản chính 
原本 

□ 
10 tấm hình  4cm × 3cm 
写真１０枚（４㎝×３㎝） 

Phía sau ảnh phải ghi tên và ngày sinh 
裏面に名前と誕生日を記載すること。 

□ 
Ngoài ra cũng có thể phải nộp thêm một số giấy tờ 

cần thiết 
その他当学校が必要とするもの 

Sẻ có trường hợp phải đề xuất những tư liệu khác khi cần thiết. 

必要に応じて別途資料を提出していただくことがあります。 

 



 

Các tài liệu người bảo lãnh 経費支弁者の書類 

☑ Tài liệu 書類    

□ 
Giấy chi cấp kinh phí 
経費支弁書 

(Đầu vào trên một máy tính, không viết tay) phong cách Excel 

Excel様式（パソコンで入力、手書き不可） 

□ 
Chứng minh tiền gửi còn lại trong 

ngân hàng  
預金残高証明書 

Phải nộp giấy chứng nhận số dư tài khoản tiền gửi định kỳ do ngân 

hàng cấp （Bản gốc） 
銀行発行の定期性預金の残高証明書を提出してください （原本） 

□ 
Bản sao sổ tiết kiệm hoặc giấy chứng nhận tiền 

gửi  
預金証書もしくは通帳写し  

Phải nộp bản sao sổ tiết kiệm hoặc giấy tờ chứng minh số dư  

tài khoản  
残高証明にて証明されているものの証書もしくは通帳の写しを提出して下さ

い  

□ 
Bản sao hộ khẩu gia đình 

家族戸籍謄本写し 

Phải nộp bản sao hộ khẩu gia đình để chứng minh quan hệ  

huyết thống giữa học viên và người chi trả tài chính  

* Bản sao phải có công chứng của trung tâm công chứng  
申請者と経費支弁者の家族関係を証明する家族戸籍謄本をご提出ください  

※公証センターで公証してもらってください  

□ 
Bản sao giấy CMND  
身分証写し  

Phải nộp bản sao giấy CMND của học viên và của người chi trả  

tài chính  

* Bản sao phải có công chứng của trung tâm công chứng  
申請者と経費支弁者の身分証の写しを提出して下さい  

※公証センターで公証してもらってください  

□ 
Giấy chứng nhận đang làm việc 
在職証明書 

Nếu đang làm tại công ty 
企業等に勤務している場合 

□ 
Giấy chứng nhận thu nhập 
収入証明書 

Giấy được ghi các thông tin của 3 năm trước đây（Bản gốc） 
過去 3 年の記載がされていること（原本） 

□ 
Giấy chứng nhận nộp thuế thu nhập  
収入納税証明  

Trường hợp không có giấy chứng nhận nộp thuế do công ty cấp thì 

phải nộp giấy chứng nhận nộp thuế do Chi cục thuế cấp  

（Bản gốc） 
会社発行の納税証明書が提出できない場合は、国税局発行の納税証明書をご提

出ください 。（原本、過去３年分の納税がわかるもの） 

□ 
Giấy phép kinh doanh 
営業許可書 

nếu là người tự kinh doanh 
個人経営者である場合 

□ 
Ngoài ra cũng có thể phải nộp thêm một số giấy tờ 

cần thiết 
その他当学校が必要とするもの 

Sẻ có trường hợp phải đề xuất những tư liệu khác khi cần thiết. 
必要に応じて別途資料を提出していただくことがあります。 

 

◆ Các mục cần lưu ý  注意事項 

①Văn bản khác ngoài tiếng Nhật, xin hãy đính kèm bảng dịch ra tiếng bằng Nhật vào tờ giấy khác,khổ giấy A4. 

日本語以外の文書は、別紙で日本語訳文（A4 サイズ）を添付してください。 

②Giấy tờ phải được làm mới và không được quá 3 tháng.  

以上の書類は３カ月以内の日付で提出が必要。 

③Khi ghi hồ sơ, thì như phần là ghi tên, địa chỉ không được ghi tắt mà phải ghi rỏ ràng, đầy đủ. 

書類記入時は、名称・住所等は省略せずに正式名称で記入してください。 

④Nếu trường hợp đã tốt ngiệp cấp 3 hoặc đại học cao đẳng trung cấp sau 5 năm mà muốn sang nhật học tiếng nhật thì phải ghi rõ 

lý do và phải ghi rõ dự định sau khi tốt ngiệp thì sẽ làm gì về nước hay học tiếp đại học cao đẳng tại nhật. 

最終学歴となっている学校を卒業後、5年以上が経過している者の場合、日本語を学ぶ目的、日本語教育機関卒業後の進路等を

具体的に記載したものの提出が必要。 

⑤Nộp giấy chứng nhận cùng với bản sao của phong bì mà bạn nhận được khi nhận giấy chứng nhận. 

認証書の提出については、申請時の送付先が必ず当校にすること。 

⑥Phần giấy trống của các giấy tờ copy, thì hãy ghi ngày tháng copy, họ tên người copy, liên quan với 

người nộp đơn như thế nào. 

Ví dụ: Ngày 10 tháng 3 năm 2014 NGUYEN BA LAM ( tên Bố của người nộp đơn) 

各種書類写しの余白には、写しを作成した日付・作成者の氏名・申請人との関係を記載してください。 

記載例：2014 年 3 月 10 日 グエン バ ラム（申請人の父） 

⑦Tùy thuộc vào quốc tịch nên đôi khi có sự khác biệt về tài liệu. 

申請者国籍によって出願書類が異なる場合があります。 

⑧Căn cứ vào hoàn cảnh cá nhân, Đôi khi cần phải nộp các tài liệu khác. 

その他必要に応じて、別途書類を提出していただくことがあります。 

⑨Phải Bạn có thể trả thêm lệ phí dịch thuật.  

翻訳が必要な場合は別途かかります。 

 



 

Ⅴ Học phí 学費   
 Năm thứ 1  一年目 

 

 

học phí kỳ đầu tiên 

前期 

học phí kỳ tiếp theo 

中期 

học phí kỳ cuối 

後期 

tổng số tiền năm thứ 1 

一年目の合計 

Tháng 

tư nhập học 
4月生 

Tháng Mười 

nhập học 
10月生 

Tháng 

tư nhập học 
4月生 

Tháng Mười 

nhập học 
10月生 

Tháng 

tư nhập học 
4月生 

Tháng Mười 

nhập học 
10月生 

Tháng 

tư nhập học 
4月生 

Tháng Mười 

nhập học 
10月生 

Tiền nộp hồ sơ 
検定料 

￥20,000 ￥20,000 ―― ―― ―― ―― ￥20,000 ￥20,000 

Tiền nhập học 

入学金 
￥60,000 ￥60,000 ―― ―― ―― ―― ￥60,000 ￥60,000 

Tiền học phí 
授業料 

￥199,200 ￥199,200 ￥174,000 ―― ￥174,000 ￥74,400 ￥547,200 ￥273,600 

Tháng tư Nhập 
học 

テキスト代 

行事費 

￥16,800 ￥16,800 ￥15,000 ―― ￥15,000 ￥6,600 ￥46,800 ￥23,400 

Tổng 
合 計 

￥296,000 
5 tháng 3 

3月 5日 

￥296,000 
5 tháng 9 

9月 5日 

￥189,000 
Cuối tháng 6 

6月末 
―― 

￥189,000 
Cuối tháng 10 

10月末 

￥81,000 
Cuối tháng 11 

11月末 
￥674,000 ￥377,000 

 

Năm thứ 2  二年目 

 học phí kỳ đầu tiên 
前期 

học phí kỳ tiếp theo 
中期 

học phí kỳ cuối 
後期 

tổng số tiền năm thứ 2 
二年目の合計 

Tháng 

tư nhập học 
4月生 

Tháng Mười 

nhập học 
10月生 

Tháng 

tư nhập học 
4月生 

Tháng Mười 

nhập học 
10月生 

Tháng 

tư nhập học 
4月生 

Tháng Mười 

nhập học 
10月生 

Tháng 

tư nhập học 
4月生 

Tháng Mười 

nhập học 
10月生 

Tiền học phí 

授業料 
￥199,200 ￥199,200 ￥174,000 ￥174,000 ￥174,000 ￥174,000 ￥547,200 ￥547,200 

Tháng tư Nhập 

học 
テキスト代 

行事費 

￥16,800 ￥16,800 ￥15,000 ￥15,000 ￥15,000 ￥15,000 ￥46,800 ￥46,800 

Tổng 
合 計 

￥216,000 
Cuối tháng 2 

2月末 

￥216,000 
Cuối tháng 2 

2月末 

￥189,000 
Cuối tháng 6 

6月末 

￥189,000 
Cuối tháng 6 

6月末 

￥189,000 
Cuối tháng 10 

10月末 

￥189,000 
Cuối tháng 10 

10月末 

￥594,000 ￥594,000 

 
 

◆ Các mục cần lưu ý  注意事項 

 

※ Lệ phí là ￥20.000,Tiền nộp hồ sơ: nộp trước khi nộp hồ sơ cho trường. 
 検定料の 20,000円は、学校の申請出願時にお支払いいただきます。 

 

※ Ngoài việc trên, bạn có thể phải trả thêm một số chi phí không đáng kể. 
    上記の他に、一部のイベントにおいて費用を別途お支払いいただく場合もあります。 

 

※  Người nào sau khi được cấp giấy chứng nhận lưu chú yêu cầu nộp tiền học phí. 
在留資格認定証明書が交付された方は学費を納入してください。 

 

※ Tham gia bảo hiểm sức khỏe Quốc dân là nghĩa vụ của mỗi người. Học sinh sẽ trực 

tiếp đóng tiền tại cơ quan chức năng nơi sinh sống.               
国民健康保険への加入は義務となっており、保険料は生徒本人が各自治体に直接お支払いしていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quy định hoàn trả lại tiền đã nộp  

(tuân theo hướng dẫn của Hiệp hội xúc tiếp giáo dục tiếng Nhật) 
納付金返金規定 

（日本語教育振興協会ガイドラインに準拠） 

 

 

①Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận lưu trú 

Trừ số tiền lệ phí nộp đơn thì sẻ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nộp. 
在留資格認定証明書が不交付の場合 

出願料を除く全納入金を返還する。 

 

②Trường hợp được cấp giấy chứng nhận lưu trú nhưng không tiến hành xin viza và không đến Nhật 

Trừ số tiền lệ phí nộp đơn và tiền nhập học thì sẻ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nộp. Tuy nhiên phải trả lại giấy chứng 

nhận tư cách lưu trú và giấy phép nhập học. 

在留資格認定証明書は交付されたが入国査証（ビザ）の申請を行わず不来日の場合 

出願料と入学金を除く全納入金を返還する。ただし、入学許可書及び在留資格認定証明書の返却を必要とする。 

 

③Trường hợp đã tiến hành xin viza tại cơ quan ngoại giao ở nước ngoài nhưng không được chấp nhận nên không đến Nhật 

được. 

Trừ số tiền lệ phí nộp đơn và tiền nhập học thì sẻ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nộp. Tuy nhiên phải trả lại giấy phép nhập 

học và giấy xác nhận việc đã không được cấp phát viza tại cơ quan ngoại giao. 
在外公館で入国査証の申請をしたが認められず来日できなかった場合 

出願料と入学金を除く全納入金を返還する。ただし、入学許可書の返却があり、在外公館において査証が発給されなかったことの確認がとれた後

とする。 

 

④Trường hợp đã xin được viza nhưng từ chối việc nhập học trước khi đến Nhật 

Nếu có thể xác nhận được viza nhập cảnh đã hết hạn vẫn chưa sử dụng, Trừ số tiền lệ phí nộp đơn và 

tiền nhập học thì sẻ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nộp. Tuy nhiên phải trả lại giấy phép nhập học. 
入国査証を取得したが、来日以前に入学を辞退した場合 

入国査証が未使用で失効していることが確認できた場合は、出願料と入学金を除く全納入金を返還する。ただし、入学許可書の返却を必要とする。 

 

⑤Học sinh đã có viza nhập cảnh và đến Nhật để học, nhưng nghỉ học giữa chừng. Trên nguyên tắc số tiền đã nộp thì không 

được trả lại. Tuy nhiên về việc trả lại tiền đã nộp sau khi đến Nhật mà không nhập học thì sẻ xem giống như là nghỉ học 

giữa chừng. 
入国査証を取得し来日し入学した学生が、中途退学した場合納付金は原則として返還しない。 

なお、来日後の不入学に伴う納付金の返還については、中途退学と同等とみなす。 

 

 

※  Học sinh sẽ phải trả phí chuyển khoản khi được trả lại học phí. 
返金の送金手数料は学生本人が負担する。   
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