
Phân viện Nagano

CHƯƠNG TRÌNH KỸ 

NĂNG ĐẶC ĐỊNH

VÀ LÀM VIỆC TẠI 

NHẬT BẢN

Học tiếng Nhật, luyện thi JLPT

Luyện thi kỹ năng đặc định

Học văn hóa giao tiếp nơi làm việc

Hoạt động tìm việc, thảo luận cá nhân

Nhận số tiền học bổng

Khoảng

250,000JPY
Tương đương khoảng

50.000.000 Vnd

Chúc mừng

được tuyển dụng

Tặng tiền mặt

30,000JPY
Tương đương khoảng

6.000.000 Vnd



Tháng 10 – tháng 12
Học tiếng Nhật

Học văn hóa giao tiếp nơi làm việc

Tháng 4 – tháng 6
Học tiếng Nhật

Luyện thi N4

Tháng 7 – tháng 9
Học tiếng Nhật

Luyện thi kỹ năng đặc định

Tháng 10 – tháng 3 tại Việt Nam
Học tiếng Nhật

Hoàn thành trình độ N4

Tháng 1 – tháng 3 (Trường hợp thi không đỗ)

Học tiếng Nhật

Học cách hành xử nơi làm việc

※Sau khi làm việc liên tục từ 3 năm trở lên, có thể đạt tư cách tham dự thi kỳ thi điều dưỡng hộ lý.

JLPT N4

JLPT N3

※Cung cấp cơ hội phỏng vấn với ít nhất 

2 cơ sở tiếp nhận

※Hỗ trợ theo từng cá nhân cho đến 

khi tìm được công việc

Học phí Lệ phí

Phí nhập học 55,000JPY

Học phí (1 năm )
※Miễn giảm172,150JPY

688,600JPY

⇒516,450JPY

Lớp luyện thi JLPT N4 27,500JPY

Lớp luyện thi kỹ năng đặc định 55,000JPY

Tổng 571,450JPY

Phí kiểm định

22,000JPY 

Đến Nhật

Bản

Tháng 11 - tháng 12
Trường hợp thi đỗ, chuyển visa

Hoạt động

tìm việc

Thông tin 

việc làm

Phỏng vấn

Thảo luận

Cá nhân

Kỹ năng đặc định Có thể làm việc nhiều nhất 5 năm tại Nhật Bản

Kỳ thi đánh giá kỹ năng điều 

dưỡng

Kỳ thi đánh giá tiếng Nhật 

ngành điều dưỡng qua máy tính
Thi đỗ

Kỹ năng đặc định Có thể làm việc

nhiều nhất 5 năm tại Nhật Bản

Chuyển visa

Chuyển 

visa

Tháng 1 - tháng 3

Trường hợp thi đỗ,

chuẩn bị chuyển visa

※Lệ phí trên chưa bao gồm phí SGK và phí bảo hiểm.

※Miễn phí học lớp luyện thi kỹ năng đặc định. 

※Miễn phí học lớp luyện thi JLPT N4.

※ Nếu việc làm dược quyết định sớm, 9 tháng cũng có thể

kết thúc khóa học.

※ Học phí từ tháng 1~ tháng 3 được miễn giảm theo hình

thức học bổng

※ Phí dự thi kỹ năng đặc định, dự thi JLPT và phí giao

thông đi thi sẽ do học sinh tự chi trả.

※Lệ phí trên không bao gồm chi phí học tập tiếng Nhật

khi ở Việt Nam.

Tổng quan về khóa học


