
●Đây là một chương trình đặc biệt, bạn có thể vừa đi học và nhận được học bổng, sau đó có thể đi làm luôn

với tư cách Điều dưỡng viên tại Nhật Bản

●Chương trình này chỉ dành cho phân viện NAGANO

● Bạn có thể nâng cao năng lực tiếng Nhật ở Học Viện Ngoại Ngữ MANABI, sau đó vào học Trường

chuyên môn Phúc Lợi y tế Matsumoto （MIC） để học tập những kiến thức và kỹ năng chuyên môn điều dưỡng.

●MIC là trường dậy nghề được chỉ định bởi Bộ trưởng bộ y tế, lao động và phúc lợi. Vì vậy bạn sẽ có nhiều điều

kiện thuận lợi để có thể đỗ được chứng chỉ chăm sóc điều dưỡng quốc gia, và sẽ được miễn thi thực hành.  

●Số người cao tuổi ở Nhật ngày càng tăng, nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng viên ngày càng cấp thiết. Từ 2017 đã

có thể xin visa lao động trong lĩnh vực này.

●MIC là trường có thành tích xin việc làm cao, ngay sau khi tốt nghiệp bạn có thể trở thành điều dưỡng viên chăm

sóc phúc lợi và làm việc tại Nhật Bản. Năm 2019 thành tích xin đươc việc làm sau khi ra Trường là 100%.

【 TRƯỜNG TIẾNG NHẬT ▶ TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ▶ ĐI LÀM】
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Nếu nhập học kỳ tháng 4 năm 2020

Nhận số tiền học bổng

Chi phí 2 năm học

2 , 3 6 0 , 0 0 0
y e n

Học bổng

8 6 0 , 0 0 0
y e n

1 , 5 0 0 , 0 0 0
y e n
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Nội dung Giá thông thường Tiền miễn giảm Giá đặc biệt

Phí nhập học 160,000 60,000 100,000

Học phí kỳ đầu 360,000 360,000

Học phí kỳ sau 360,000 260,000 100,000

Phí trang thiết bị 230,000 230,000

Phí giáo trình 150,000 150,000

Miễn giảm đặc biệt 100,000 - 100,000

Tổng cộng 1,260,000 420,000 840,000

Chi phí năm thứ 2 học tại MIC

☘công việc của điều

dưỡng viên
Là công việc hỗ trợ những người khuyết tật

về thể chất hoặc tinh thần tại nhà riêng hoặc

các cơ sở phúc lợi, cơ sở y tế. Ngoài việc giúp

đỡ về ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, Điều dưỡng

viên cũng sẽ tiếp nhận tư vấn cho người cần

được chăm sóc và gia đình. Đưa ra lời khuyên

và hỗ trợ về tâm lý, lập kế hoạch và thực hiện

các hoạt động dịch vụ, thực hiện việc chăm

sóc, v..v..  Có một vai trò rất quan trọng.

Nội dung Giá thông thường Tiền miễn giảm Giá đặc biệt

Học phí kỳ đầu 360,000 360,000

Học phí kỳ sau 360,000 260,000 100,000

Phí trang thiết bị 230,000 230,000

Phí giáo trình 150,000 150,000

Miễn giảm đặc biệt 100,000 - 100,000

Tổng cộng 1,100,000 360,000 740,000

Chi phí năm đầu tiên học tại MIC

Nội dung Giá thông thường Tiền miễn giảm Giá đặc biệt

Phí kiểm định 22,000 22,000

Phí nhập học 55,000 55,000

Học phí 688,600 688,600

Bảo hiểm 10,000 10,000

Tổng cộng 775,600 775,600

Nội dung Giá thông thường Tiền miễn giảm Giá dặc biệt

Học phí 688,600 688,600

Bảo hiểm 10,000 10,000

Học bổng tiến học đặc biệt 80,000 - 80,000

Tổng cộng 698,600 80,000 618,600

Chi phí năm đầu tiên học tại MANABI

Chi phí năm thứ 2 học tại MANABI

●Nội dung trên là dành cho kỳ nhập học tháng 4 ( chương trình học 2 năm )

●Phí giáo trình tính riêng

●Học bổng tiến học đặc biệt sẽ trao tặng cho học sinh học chuyển tiếp lên Trường MIC vào lễ tốt nghiệp

●Miễn giảm đặc biệt có thể không được áp dụng nếu trường hợp điểm thành tích và điểm chuyên cần thấp

Học tiếng Nhật tại

MANABI

Đi làm

Lấy tư cách lưu trú 「Điều dưỡng」, đi

làm với nghề chăm sóc điều dưỡng

Tỷ lệ đi làm hàng năm của Trường

MIC là 100%

Học điều dưỡng tại

MIC

Học kiến thức và kỹ năng điều dưỡng

trong 2 năm, mục tiêu thi đỗ chứng chỉ

quốc gia 「Điều dưỡng viên 」
▼
Thi đỗ chứng chỉ chăm sóc điều dưỡng

quốc gia. 

▼
Tốt Nghiệp

Thời gian học tối đa là 2 năm, nâng cao

năng lực tiếng Nhật

▼
Đỗ chứng chỉ JLPT N2

▼
Làm bài kiểm tra đầu vào Trường MIC

※ Nếu trình độ tiếng tương đương N2 cần

phải có thư tiến cử của Trường MANABI 

▼
Đỗ vào Trường MIC

▼
Học bổng sẽ được trao vào lễ tốt nghiệp, 

dành cho học sinh học lên Trường MIC

Hỗ trợ

Tắm rửa

Đăng ký tham gia

chương trình
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