
 

Yêu cầu tuyển sinh 
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 

Trình độ của người nộp đơn phải đáp ứng điều kiện dưới đây 
[ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN ] 

 

① Những bạn đã hoàn thành khóa học  trong 12 năm trở lên hoặc dự kiến sắp hoàn thành khóa học. 

ngoài ra , nhà trường chấp nhận những bạn đã học xong cấp 3 và những bạn có năng lực học tương đương 

cấp 3. 

② Những bạn có mục đích học tập và không gặp khó khăn trong việc chi trả học phí. 

③ Những bạn có năng lực tiếng nhật  N5 (JLPT),  tiếng nhật cấp F ( J-TEST), tiếng nhật NAT-TEST cấp 

5 và những bạn có năng lực tương đương. Thời gian học tiếng nhật trên 150 giờ. 

[ KHÓA HỌC – HỌC PHÍ ] 

Phí xét tuyển 25,000 yên sẽ phải trả trước khi trình cục. Phí xét tuyển sẽ không được hoàn trả lại. 

                                                                                    Yên nhật ( đã bao gồm thuế) 

Khóa học Danh mục Năm đầu Năm tiếp theo 

2 năm 

Tiền nhập học 50,000 ― 

Tiền học 600,000 600,000 

Tiền giáo trình 33,000 33,000 

Phí hoạt động ngoại khóa 22,000 22,000 

Tiền kiểm tra sức khỏe 11,000 ― 

Tổng cộng 716,000 655,000 

1 năm 

rưỡi 

Tiền nhập học 50,000 ― 

Tiền học 600,000 300,000 

Tiền giáo trình 33,000 33,000 

Phí hoạt động ngoại khóa 22,000 22,000 

Tiền kiểm tra sức khỏe 11,000 ― 

Tổng cộng 716,000 355,000 

 

●Tiền bảo hiểm sức khỏe sẽ tính riêng theo bảo hiểm sức khỏe quốc dân Nhật. 

●Về nguyên tắc học phí đã nộp cho trường thì không được hoàn trả lại, tuy nhiên, chỉ khi  

trong trường hợp không thể nhập học do không thể nhập cư , chúng tôi sẽ hoàn lại các khoản chi phí 

không bao gồm lệ phí xét tuyển và phí nhập học theo quy định. 

 

[ NGÀY HỌC – THỜI GIAN HỌC ] 

Hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 6 

* Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và các ngày nghỉ xuân cuả trường, kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông sẽ được nghỉ 

- Lớp buổi sáng :  8:30 – 12:20 (4 tiết) 

- Lớp buổi chiều : 1:00 – 4:50 (4 tiết) 

 

[ KÍ TÚC XÁ ] 

Ký túc xá: 1 người sẽ phải đóng 15,000yên-30,000yên/1 tháng (4 phòng gồm 2 người) 

- Trước khi vào ký túc, phải đóng nửa năm tiền kí túc và tiền cọc nộp cùng tiền học phí của 1 năm. 

- Trường hợp mà không hỏng hóc đồ vật dụng trong phòng sẽ được thanh toán trả khi dời kí túc 

 

[ KÌ HẠN NỘP HỒ SƠ ] 

Vui lòng gửi yêu cầu qua Điện thoại hoặc  e-mail, hãy gửi hồ sơ đến trường trước kì hạn như sau 

Học sinh đi Kỳ tháng 4 …….phải gửi hồ sơ vào trước ngày 30 tháng 11 năm trước 

Học sinh đi  Kỳ tháng 10……. phải gửi hồ sơ vào trước ngày 31 tháng 5 của năm đó 

 

 

 

Số bưu điện: 454-0011 
Aichi ken nagoyashinakagawaku san 
nosanchome 10-ban 9-go. 

Viện đại học văn hóa ASAHI 

TEL:052-212-7233    FAX:052-212-7265 

E-mail: office@asahica.com 
 


