
福岡国際学院

HỌC VIỆN QUỐC TẾ FUKUOKA

教材費

Phí sách
\14,000(\10,500) ¥3,000 ¥3,000

募集要項　THÔNG TIN TUYỂN SINH

入学時期 課程 就学期間 募集期間

Kỳ nhập học Khóa Thời gian học Thời gian tuyển sinh

4月

進学課程

Học lên cao

2年 ～11月30日

Tháng 4 2 năm ～ 30 tháng 11

7月 1年9ヶ月 ～2月28日

Tháng 10 1 năm 6 tháng ～ 31 tháng 5

入学要件  Điều kiện nhập học

①12年以上の学校教育修了者

Hoàn thành lớp 12

Tháng 7 1 năm 9 tháng ～ 28 tháng 2

10月 １年6ヶ月 ～5月31日

Năm thứ 2 (kỳ đầu) Năm thứ 2 (kỳ sau)

選考料
\30,000（\30,000） - -

Phí hồ sơ

②本人または親族等に経費支弁能力があること

Người bảo lãnh có thể chứng minh được năng lực bảo lãnh

③学業成績が優秀かつ品行方正であり、日本語学習意欲の高い者

Những người có thành tích học tập xuất sắc và cư xử tốt và có mong muốn học tiếng

Nhật.

学費  Học phí

区分
1年目（7月生） 2年目（前期） 2年目（後期）

Năm đầu (Học sinh kỳ tháng 7）

入学金
\30,000（\30,000） - -

Phí nhập học

授業料
\720,000（\540,000） ¥360,000 ¥360,000

Học phí

寮費

Phí ký túc xá

入寮費
¥20,000

Phí vào ký túc xá

６カ月分の家賃（水道光熱費含む）
\180,000~

Phí 6 tháng tiền phòng ( bao gồm điện nước ga)

保険料
\10,000（\7,500） ¥5,000 ¥5,000

Bảo hiểm

合計
\804,000（\618,000） ¥368,000 ¥368,000

Tổng

②査証の不交付等が発生し、日本に入国、入学できなくなった場合、当校に送金済み学費のうち選考料を控除した額を学

生または保護者の銀行口座に返金する。なお、送金手数料はご負担ください。

Nếu bạn không thể nhập học hoặc vào Nhật Bản do thị thực không được cấp, v.v., số tiền được chuyển khoản

bao gồm tiền học phí sau khi trừ phí hồ sơ sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng của sinh viên hoặc phụ

huynh. Xin vui lòng chịu phí chuyển tiền.

③事情により中途退学する場合は、月割りで学費を学生または保護者の銀行口座に返金します。
Nếu bạn thôi học do hoàn cảnh, học phí sẽ được hoàn trả theo tháng còn lại đến tài khoản của sinh viên hoặc

của phụ huynh.

合計
\200,000~

Tổng 

送金・返金について

①「在留資格認定証明書」交付後、当校指定口座に送金してください。送金手数料はご負担ください。
 Sau khi cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú, vui lòng gửi tiền vào tài khoản được chỉ định. Vui lòng chịu phí

chuyển tiền



福岡国際学院

HỌC VIỆN QUỐC TẾ FUKUOKA

申請書類  Hồ sơ

【申請者本人に関する書類】 Đối với người xin tư cách lưu trú

　ベトナム国籍の場合、高校の卒業証明書、成績証明書

Việt Nam / Bằng tốt nghiệp cấp 3, bảng điểm cấp 3

　ネパール国籍の場合、Higher Secondary SchoolのCharacter Certificate, Academic transcript

Nepalese / Character Certificate, Academic transcript of Higher Secondary School

　スリランカ国籍の場合、Pupil's Record, A-Level および O-Levelの試験結果

Sri Lankan / Pupil's Record and result of A-Level and O-Level

①入学願書（当校指定書式） / Hồ sơ nhập học ( theo form của trường)

②履歴書、留学理由書（当校指定書式） / Sơ yếu lý lịch, lý do du học  ( theo form của trường)

③最終学歴の卒業証明書、成績証明書 /

　　　Bằng tốt nghiệp năm cuối cùng, bảng điểm

以下の国籍の場合、下記書類を提出 / 

Đối với các quốc tịch sau, gửi các tài liệu sau đây

【経費支弁者に関する書類】 Đối với người bảo lãnh

⑨経費支弁誓約書（当校指定書式） / Giấy cam kết thanh toán chi phí (theo form của trường)

⑩預金残高証明書 / Xác nhận số dư

⑪資産形成過程を明らかにする書類（3年分の銀行通帳のコピーなど） / 

　　　Tài liệu làm rõ quá trình hình thành tài sản (Bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng trong 3 năm)

⑫経費支弁者の在職証明書、営業許可証など

④写真（縦4cm×横3cm）　4枚 / Ảnh(4cm X 3cm) 4 tấm

⑤パスポート、IDカードのコピー / Hộ chiếu hoặc CMND bản coppy

⑥日本語能力、日本語学習内容を証明する書類 / Hồ sơ chứng minh năng lực tiếng Nhật
⑦経費支弁者との関係を証明する書類（出生証明書、戸籍謄本など）

   / Hồ sơ chứng minh quan hệ với người bảo lãnh
⑧職歴を有する者は、勤務証明書など / Chứng minh công việc

　　Giấy xác nhận công việc của người bảo lãnh, giấy phép kinh doanh, vv

⑬経費支弁者の収入証明書　/ Giấy xác nhận thu nhập

⑭経費支弁者の納税証明書 / Giấy xác nhận đóng thuế

福岡国際学院 / HỌC VIỆN QUỐC TẾ FUKUOKA

〒812-0043　福岡県福岡市博多区堅粕4-4-3 

    / 4-4-3 Katakasu, Hakata-ku, Fukuoka, 812-0043 JAPAN

TEL : +81-92-441-1032   FAX : +81-92-441-1028

E-mail : info@f-i-a.jp

【書類提出先】 Nơi nộp hồ sơ


