
●Đây là một chương trình đặc biệt, bạn vừa học và nhận được học bổng, sau đó có thể đi làm thợ cơ khí tự động tại

Nhật Bản

●Bạn có thể nâng cao năng lực Nhật ngữ tại Học viện Ngoại ngữ MANABI, và học kiến thức chuyên ngành về bảo 

dưỡng ô tô tại trường Chuyên môn Công nghệ Thông tin Matsumoto (MIE)

● Vì trường MIE là trường được Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Bộ Giao thông Vận tải và Du lịch chỉ định nên 

bạn có thể nhận được Chứng chỉ Quốc gia Thợ Cơ khí Ô tô mà không cần phải tham gia kỳ thi năng lực.

●Nhật Bản đang thiếu rất nhiều thợ Cơ khí, đặc biệt là thợ Cơ khí có tay nghề chuyên môn đang rất được chào đón. 

●Tỷ lệ học sinh trường MIE đi làm trong các xưởng, cửa hàng bảo dưỡng ô tô, đại lý ô tô rất cao, nhà trường sẽ dốc 

toàn lực để hỗ trợ cho du học sinh muốn làm việc về cơ khí ô tô tại Nhật Bản.

【 TRƯỜNG TIẾNG NHẬT ▶ TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ▶ ĐI LÀM 】

CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ 
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Nếu nhập học kỳ tháng 4 năm 2020

Nhận số tiền học bổng

Chi phí 2 năm học
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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 290,000 290,000

Học phí kỳ sau 290,000 190,000 100,000

Phí trang thiết bị 430,000 70,000 360,000

Phí giáo trình 180,000 180,000

Miễn giảm đặc biệt 100,000 - 100,000

Tổng cộng 1,350,000 420,000 930,000

Chi phí năm thứ 2 học tại MIE

☘Công việc sửa chữa

bảo dưỡng xe
Công việc chính là kiểm tra định kỳ xe mới, 

xe đã qua sử dụng, công tác bàn giao xe, bảo 

trì sửa chữa khẩn cấp xe bị tai nạn, xe hỏng.

Đây là một công việc quan trọng có liên quan

tới việc lái xe an toàn và sinh mạng của nhiều

người.

Nội dung Giá thông thường Tiền miễn giảm Giá đặc biệt

Học phí kỳ đầu 290,000 290,000

Học phí kỳ sau 290,000 190,000 100,000

Phí trang thiết bị 430,000 70,000 360,000

Phí giáo trình 180,000 180,000

Tiền miễn giảm đặc biệt 100,000 - 100,000

Tổng cộng 1,190,000 360,000 830,000

Chi phí năm đầu tiên học tại MIE

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 đặc 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 MIE 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

Nơi làm việc chính

Đại lý xe trong nước, xe nhập khẩu/

Nhà máy kiểm tra và bảo dưỡng xe tư

nhân / xưởng sửa chữa và mua bán xe

cũ / giao thông vận tải liên quan ..v..v

Tỷ lệ đi làm hàng năm của Trường

MIE là100%

Học sửa chữa bảo

dưỡng ô tô tại MIE
Học kiến thức và thực hành bảo dưỡng sửa

chữa trong 2 năm. Trường MIE có thời gian 

học thực hành nhiều gấp đôi thời gian học lý 

thuyết. Bạn có thể vui vẻ học tập và chạm tay

vào những chiếc xe mà mình yêu thích.

▼
Đỗ chứng chỉ tự động cơ khí (bậc 2)

Khi đã được chứng nhận là một thợ sửa xe

bậc 2 thì bạn có thể làm được tất cả các công

việc bảo dưỡng sửa chữa xe thông thường. 

Tại MIE từ tháng 6 năm 2012 liên tục đến

nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 100%
▼
Tốt Nghiệp

Thời gian học tối đa là 2 năm, nhằm nâng cao

năng lực tiếng Nhật.

▼
Đỗ chứng chỉ JLPT N2

▼
Làm bài kiểm tra đầu vào Trường MIE

※ Nếu trình độ tiếng tương đương N2 cần

phải có thư tiến cử của Trường MANABI.

▼
Đỗ vào Trường MIE

▼
Học bổng sẽ được trao vào Lễ tốt nghiệp

dành cho học sinh tiến học lên Trường MIE.
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