
Hội thảo giúp phụ huynh và con em người nước ngoài hiểu biế

Về quá trình khi nhập học vào các

trường trung học, trường chuyên môn, 

trường dạy nghề và trường đại học

của Nhật bản

Ngày 27 tháng 3 Năm 2022 (Chủ nhật)  

Tổ chức phi lợi nhuận G commuity
Giám đốc đại biểu Hondo Haruo
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Đích đến của cuộc hội thảo

ngày hôm nay
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Tình trạng hiện tại・・・

・Có những trường trung học,

đại học, trường chuyên môn

dạy nghề như thế nào?

・Làm thế nào để có thể vào

được trường mình muốn vào?

・Chi phí đi học cần phải tốn

bao nhiêu?

・Tiếng nhật ở trình độ nào

thì đạt yêu cầu?

Sau khi kết thúc hội thảo

・Biết được gồm có những

trường nào! 

・Biết được làm thế nào để

có thể vào được trường !

・Biết được cần phải tốn bao 

nhiêu chi phí！

・Biết được cần phải học tiếng

nhật ở mức nào！



Phần 1: Tìm hiểu cách hoạt động của trường

trung học phổ thông

Thứ 1: Gồm có những trường trung học phổ thông nào?

↓

Thứ 2:  Làm thế nào để có thể nhập học vào trường?

↓

Thứ 3:  Học phí tốn bao nhiêu?

↓

Thứ 4: Tiếng nhật cần phải biết được bao nhiêu là đủ?
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Giáo dục bắt buộc là gì ?

・Là việc bắt buộc cần phải đi học.

・Đi học tùy theo mỗi nước có số năm học khác
nhau

・Ở nhật, tiểu học 6 năm, trung học 3 năm tổng

cộng là 9 năm.
・Trường trung học phổ thông không thuộc
vào diện giáo dục bắt buộc vì vậy có thể tự
bản thân quyết định và chọn lựa.

・Ở Nhật bản tỉ lệ học sinh nhập học là 99%
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Brazil Elementary school 9 years High school
3 years Exist February ～ December Half-day class system

Peru Elementary school 6 years April ～ March Half-day class systemJunior high school 5 years

Philippines Elementary school 6 years June ～ March Half-day class systemJun ior h igh/ High school 6 years

Vietnam Elementary school 5 years
High school

3 years
September ～ May Half-day class system

Junior high 
school 4 years

China Elementary school 6 years High school
3 years September ～ July

Jun ior h igh 
school 3 years

School Year

Full-time tuition

Korea Elementary school 6 years High school
3 years

March ～ FebruaryJun ior high 
school 3 years

Full-time tuition

Country Education System Flunk School Hours

：Compulsory education

Exist

Exist

Exist

Exist

Exist

Japan Elementary school 6 years High school
3  years April ～ March

Jun ior high 
school 3 years

Not Exist Full-time tuition

School System of Each Country (Compulsory Education)



The Japanese School System

Graduate School

 2-5Years 

 4-6Years Junior  
College

 2Years 

Vocational

School Technical  
College
 5Years 

High School

 Full-time 3 Years,

Part-time 3-4 Years,
Correspondence 4 years~ 

Upper  
secondary  

specialized  
Training School

 2-3 Years 

Other kinds of  
School

 1-3 Years 

Junior High School 3 Years 

 

ElementarySchool 6 Years 

Kindergarten

Nursery

24 y ears old

22 Years old

University

18 Years old

15 Years old

12 Years old

6 Years old

Percentage of going to high

school in Tochigi prefecture

in 2018 is 99.0%!

Let’s think about yourfuture!

Compulsory  
Education
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Trường trung học phổ thông là gì

①Là những người sau khi tốt nghiệp trung
học sẽ thi vào

② Cần phải dự thi vào kỳ thi tuyển
③ Học tập một cách có tính chuyên môn
④ Có thể vừa học vừa làm
⑤ Phải trả tiền học phí
⑥ Có trường hợp không được lên lớp

hoặc không được tốt nghiệp
⑦ Nếu tốt nghiệp cấp ba thì có thể tiến

vào học trường chuyên môn hoặc
trường đại học. 
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Loại trường THPT loại 1 

~ Thời gian học~

●Học nguyên ngày…Loại học ban ngày (Từ sáng

đến chiều). Học 3 năm tốt nghệp

●Học theo thời gian quy định…Buổi sáng, buổi chiều

và buổi tối. Từ 3~4 năm tốt nghiệp.

●Học theo dạng thông tin…Chỉ cần làm bài tập tại nhà

và nộp mà không cần phải đến trường học. Nhanh

nhất 3 năm có thể tốt nghiệp, tùy theo đối tượng có khi

phải mất thời gian nhiều hơn. 
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Loại trường THPT loại 2

~ Nội dung học~

●Thông thường・・・Quốc ngữ, toán, tiếng anh, khoa

học, xã hội v.v Học chuyên sâu và nâng cao nội dung

các môn đã học tại trung học.

●Thương nghiệp・・・Học kế toán, phân phối, thông tin,

kinh doanh v.v

●Công nghiệp・・・Học về máy móc, điện, xây dựng, kỹ

thuật dân dụng v.v

●Nông nghiệp・・・Học về cây trồng, vật nuôi, thực

phẩm, làm vườn v.v

Ngoài ra còn có nhiều môn học khác nữa . 9



Loại trường THPT loại 3

~ Trường công lập và trường tư ~

●Công lập・・・Có loại của tỉnh, của thị xã v.v Học

nguyên ngày, học theo giờ, học theo thông tin, có

nhiều thể loại và môn học. Học phí rẻ hơn nhiều so

với trường tư.

●Trường tư・・・Do một người nào đó thành lập.

Trường tư ở tỉnh Gunma hầu hết là dạng học nguyên

ngày (có một phần học theo dạng thông tin). Khoa học

phổ thông có rất nhiều.  Phương hướng kinh doanh của

trường tư tự do hơn so với trường công lập vì vậy việc

tiến vào đại học hoặc tăng cường các hoạt động thể thao

rất được xúc tiến. Học phí cao hơn so với công lập.
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Quá trình tiến đến nhập học THPT 
Nộp đơn đăng ký (Nộp đơn xin và lệ phí thi cho trường trug học) 

↓

Thi tuyển sinh (Quốc ngữ, Toán, Tiếng anh, khoa học, xã hội, viết

văn, phỏng vấn v.v)

↓

Phát biểu kết quả

↓

Nhập học (Nộp phí nhập học v.v)

※Công lập, tư lập thời kỳ nộp đơn đăng ký và ngày thi đều

khác nhau.
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Về việc nộp đơn đăng ký

Công lập
●Có 2 kỳ, đầu và cuối(học theo thời gian qui định chỉ có

1 kỳ). Có tuyển bổ sung.
● Mỗi trường chỉ được đăng ký một khoa.
●Phí dự thi một lần: Dạng nguyên ngày 2200 yên, dạng

theo giờ qui định, flex 950 yên, dạng thông tin miễn phí.

Tư lập
● Có loại ưu đãi đặc biệt, khuyến nghị, bình thường.

● Có thể nộp đơn trên 2 trường.

●Phí một lần dự thi trên dưới 15000 yên.
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Điểm cần chú ý của học sinh người

nước ngoài (1)
●Tư cách dự thi

Những điều cần thiết khi nhận được tư cách dự thi vào trường

cấp ba tại nhật của học sinh nước ngoài chưa tốt nghiệp trung

học tại nhật.

1. Đã học xong 9 năm học tại đất nước của mình.

⇒Khi làm thủ tục đăng ký cần phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp và

giấy chứng nhận thành tích học tập của 9 năm học (đã được dịch sang tiếng

nhật)

2．Ngoài ra, phải vượt qua kỳ thi chứng nhận trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở

nhật bản.

⇒ Cuộc thi này mỗi năm chỉ tiến hành 1 lần (Tháng 10)

Nội dung thi gồm có các môn Quốc ngữ, tiếng anh, toán, khoa học, xã hội.



Điểm cần chú ý của học sinh người

nước ngoài (2)

●Học sinh người nước ngoài cư trú tại Nhật nhưng

không quá 3 năm.

Trường hợp tính đến thời điểm ngày 1/2/2022 nếu tổng

thời gian cư trú sau khi nhập cảnh vào nhật không quá 3 

năm thì việc nộp đơn đăng ký đặc biệt cho nhà trường sẽ

có những biện pháp giải quyết như sau đây.

(1)Kỳ thi đợt đầu: Tham khảo năng lực học tập ở nước

ngoài và phán đoán đậu hay không đậu.

(2)Kỳ thi đợt cuối: Từ 5 môn chính sẽ giảm còn 3 môn

(Quốc ngữ, tiếng anh, Toán). Có thi viết văn.
14
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Nội dung thi tuyển

Công lập

●Kỳ đầu（tháng 2）・・・Thi kiểm tra viết（3 môn） 、
phỏng vấn v.v

●Kỳ cuối （tháng 3）・・・Thi kiểm tra viết（5 môn）、
một phần có phỏng vấn

●Dạng giờ qui định（tháng 3）・・・Viết văn, phỏng vấn

hoặc thi viết. 

・「3 môn」… Quốc ngữ, toán, tiếng anh

・「5 môn」… Quốc ngữ, toán, tiếng anh , khoa học, xã hội

Những học sinh nước ngoài cư trú tại nhật không quá

ba năm thì chỉ thi 3 môn ở kỳ thi cuối là (Quốc ngữ, 

toán, tiếng anh )



Nội dung thi tuyển

Tư lập
●Ưu đãi đặc biệt (tháng 1)・・・Thi kiểm tra viết, phỏng

vấn (đăng ký một, đăng ký nhiều)

●Đề cử (tháng 1) ・・・Thi kiểm tra viết, phỏng vấn (chỉ

tuyển chọn đơn xin đăng ký duy nhất)

●Học sinh bình thường (tháng 1~2)・・・Thi kiểm tra viết,

phỏng vấn v.v (Đăng ký một, đăng ký nhiều)

16
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Dự định thay đổi của việc dự thi vào
trường cấp 3 (THPT) công lập

● Thông thường là sẽ có 2 lần thi đầu và cuối nhưng sẽ
thay đổi thành 1 lần thi.

● Cách tuyển lọc kỳ thi tiến hành dựa vào 2 phương
pháp đó là tính đặc trưng và tính tổng hợp.

【Tính đặc trưng】 : Chú trọng vào thành tích hoạt
động ở trường trung học

【Tính tổng hợp】 : Chú trọng vào kết quả của các môn
thi

(Thay đổi từ tháng 2 năm 2024)
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Dự thi (chỉ thi 1 lần)

Tuyển lọc

Lần thứ 1: Tính đặc trưng (Số người chỉ định khoảng
10~50 % số người đậu)

Lần thứ 2: Tính tổng hợp (Số người chỉ định
khoảng 50~90% số người đậu)

Phương pháp thay đổi dự định của việc dự thi.
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Về học phí

Công lập

●Phí đăng ký nhập học….từ 1~3 man yên

●Phí chi trả hàng tháng… từ 5000 ~2 man yen

Tư lập

●Phí đăng ký nhập học….từ 20~30 man yên

●Phí chi trả hàng tháng… từ 3~4 man yen

(Tùy theo thu nhập sẽ trả từ 5000~2 man yên

※Ngoài ra còn phải chi trả phí đồng phục, phí đi lại v.v.
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Về chi phí của trường tư lập

Từ tháng 4 năm 2020 chi phí trợ cấp cho học sinh

học trường tư lập đã được nhà nước tăng cao.

●Ví dụ: Nhà gia đình có 4 người bố mẹ, bản thân và

h.sinh cấp 2. Nếu bố, mẹ chỉ có một người đi làm và

thu nhập năm chỉ đến mức 590 man yên thì sẽ đươc

nhận trợ giúp học phí tối đa là 39man6000 yen (1 năm)

Điều này làm cho học phí của nhiều trường tư lập giống

với học phí của trường công lập.

Thông qua trường học để đăng
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Sự khác biệt giữa học bổng và các

khoảng vay giáo dục

● Học bổng…..Học sinh sẽ tự vay tiền học bổng, bản thân

học sinh sau khi tốt nghiệp, thành người xã hội sẽ vừa đi

làm vừa trả lại số tiền đã vay mượn.

● Vay giáo dục…..Khoảng này là bố mẹ vay, bố mẹ sẽ trả

số tiền đó.
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Chế độ vay tiền học bổng
Có rất nhiều loại tiền học bổng. Chi tiết hãy thảo luận

tại trường cấp 2, cấp 3 đang học.

Ví dụ đại biểu như sau:

1. (Học bổng cho cấp 3 của hội văn hóa giáo dục tỉnh

Gunma)

Với học sinh người nước ngoài, người có giấy phép lưu trú

vĩnh cửu, hoặc là vợ, chồng của người có giấy phép lưu trú

vĩnh cửu v.v sẽ là đối tượng được vay. Đây là loại hình cho

vay nên cần phải trả lại (không mất lãi xuất)

Một tháng: Trường công lập 18.000 yen, Tư lập 30.000 yen

Người bảo lãnh cần thiết phải có 2 người.



2.Chế độ học bổng của thị trấn Isesaki.

⚫ Do lý do về tình hình kinh tế, không thể đi học được sẽ

được cho vay.

⚫ Điều kiện vay:  Sống ở thị trấn Isesaki trên 1 năm. 

Người có giấy phép lưu trú vĩnh cửu hoặc người định cư

đều OK.

3.Chế độ học bổng của thị trấn Oota.

⚫ Do lý do về tình hình kinh tế, không thể đi học được sẽ

được cho vay.

⚫ Điều kiện vay:  Sống ở thị trấn Oota trên 1 năm. Người

có giấy phép lưu trú vĩnh cửu hoặc người định cư đều

OK.
23
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4.Cho vay giáo dục của Công ty tài chính Chính sách Nhật

bản (quốc gia)

(1) Giới hạn cho vay: Mỗi một học sinh chỉ được vay trong vòng 350 man yen.

(2) Tiền lãi (cho đến thời điểm ngày 1/11/2021): là 1.65%(Tiền lãi cố định/ Tiền bảo lãnh

riêng biệt).

Gia định mẹ đơn thân hoặc thu nhập năm chỉ dưới 200man yen, lãi năm sẽ là 1.25% (Tiền

lãi cố định/Tiền bão lãnh riêng biệt)

(3) Người bảo lãnh

Nhờ người bảo lãnh hoặc cần thiết phải tham gia hiệp hội bảo lãnh.

(4)Thời kỳ hoàn trả: Trong vòng 15 năm

(Gia đình trẻ mồ côi do giao thông, mẹ đơn thân hoặc thu nhập năm dưới 200man yên sẽ

trả trong vòng 18 năm)

(5)Trường hợp đăng ký là người nước ngoài:

Trong thời kỳ chi trả nếu có địa chỉ ở nhật thì sẽ được đăng ký vay.
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5. Vay giáo dục của người bình thường

(1)Ngân hàng Gunma

* Trường hợp người nước ngoài: Chỉ người có giấy phép cư trú vĩnh

cửu.

*Làm việc tại một nơi hơn trên 1 năm.

*Thu nhập của năm trước hơn 100 man yên.

(2)Ngân hàng Chuou roudou

* Trường hợp người nước ngoài: Chỉ người có giấy phép cư trú vĩnh

cửu hoặc được phép ở vĩnh cửu đặc biệt.)

* Làm việc tại một nơi hơn trên 1 năm.

* Thu nhập của năm trước hơn 150 man yên.

(3) Ngân hàng Aio

* Trường hợp người nước ngoài: Chỉ người có giấy phép cư trú vĩnh

cửu.

* Làm việc tại một nơi hơn trên 1 năm.

* Thu nhập của năm trước hơn 150 man yên.
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７Yếu tố lựa chọn trường THPT

1.Chọn được môn mình muốn học

2.Chọn được các hoạt động ngoại khóa muốn tham gia.

3.Chọn được thời gian học (Học nguyên ngày, học theo

giờ, học qua thông tin)

4.Chọn được khoảng cách đến trường đi học.

5.Chọn được học phí.

6.Chọn theo thành tích học tập.

7.Chọn qua độ chênh lệch.
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6 phương pháp để biết được thông tin 

1. Xem trên trang web của trường

2. Đến trường và nhận giấy giấy giới thiệu, hướng dẫn của 

trường.

3. Tham gia vào các hội tham quan trường học.

4. Nói chuyện nhiều với những anh chị đang đi học trường 

muốn thi vào.

5. Thảo luận với hội đồng NPO

6. Thông tin nhập học về trường cấp 3 của tỉnh hãy xem 

trên trang web của (Hội ủy viên giáo dục tỉnh Gunma).
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Phần thứ 2   Tìm hiểu về cách thức hoạt

dộng của trường đại học và trường

chuyên môn.

Thứ 1: Trường đại học, trường chuyên môn là

trường như thế nào.

↓

Thứ 2: Làm thế nào để vào được trường đó

↓

Thứ 3: Học phí cần phải tốn bao nhiêu

↓

Thứ 4: Trình độ tiếng nhật ở độ nào là vừa?



The Japanese School System

Graduate School

 2-5Years 

 4-6Years Junior  
College

 2Years 

Vocational

School Technical  
College
 5Years 

High School

 Full-time 3 Years,

Part-time 3-4 Years,
Correspondence 4 years~ 

Upper  
secondary  

specialized  
Training School

 2-3 Years 

Other kinds of  
School

 1-3 Years 

Junior High School 3 Years 

 

ElementarySchool 6 Years 

Kindergarten

Nursery

24 y ears old

22 Years old

University

18 Years old

15 Years old

12 Years old

6 Years old

Percentage of going to high

school in Tochigi prefecture

in 2018 is 99.0%!

Let’s think about yourfuture!

Compulsory  
Education

29



30

Trường đại học là gì
●Cần phải có chứng nhận tốt nghiệp THPT

● Là nơi mà bản thân muốn học nâng cao môn muốn

học.

●Tùy theo môn muốn học mà thời gian cần mất từ

4~6 năm. 

●Có trường đại học công lập và trường đại học tư

nhân, chế độ thi cử và học phí của mỗi trường hoàn

toàn khác nhau.

●Tùy theo công việc muốn theo đuổi cần thiết phải đi

học đại học.

※Đại học ngắn hạn là 2 năm, không có trường công lập
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Trường chuyên môn là gì (1)
Trường chuyên môn là một thể loại trường chuyên ngành

Trường

chuyên

ngành

•Khóa học chuyên môn・・・Đối tượng cho những học sinh đã

tốt nghiệp trên cấp THPT = Trường chuyên môn

• Khóa học cấp 3・・・Đối tượng cho những học sinh đã tốt

nghiệp trên THCS = Trường chuyên ngành cấp 3

•Khóa học bình thường・・・Không giới hạn học lực
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Trường chuyên môn là gì (2)

●Cần phải được chứng nhận đã tốt nghiệp THPT

● Là nơi bản thân muốn rèn luyện các kỹ thuật mong

muốn.

●Thời gian cần học là 2 năm

●Có rất nhiều các môn học và có thể lấy được
bằng do nhà nước cấp

●Tích cực tiến hành các tổ chức hỗ trợ việc làm.
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Sự khác nhau giữa đại học cà

trường chuyên môn
●Đại học＝Giáo dục＋Chuyên môn

Số năm đào tạo cần từ 4~6 năm. Là nơi nghiên cứu
học thuật. Thời gian nghỉ dài (nghỉ hè khoảng 2 

tháng)

●Trường chuyên môn＝Chuyên môn về một bộ môn

nào đó.

Sau 2~3 năm có thể tốt nghiệp. Là nơi để rèn luyện

kỹ năng. Thời gian nghỉ tùy theo mỗi trường có chỉ

định khác nhau (nghỉ hè khoảng từ 1 tuần ~ 1, 2 

tháng
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Phương hướng của học sinh sau khi

tốt nghiệp THPT

Tháng 3 năm 2019 trong số 105 vạn học sinh tốt

nghiệp THPT thì

①Đại học, đại học ngắn hạn・・・
khoảng 57 vạn người（５５％）

②Trường chuyên môn ・・・

khoảng 1７vạn người（１６％）
③Đi làm ・・・khoảng １９ vạn người（１８％）

④Ngoài ra ・・・khoảng１２vạn người （１１％）
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Những điểm cần chú ý đối với học

sinh người nước ngoài (3)
●Tư cách dự thi（１）

Học sinh nước ngoài chưa tốt nghiệp THPT tại Nhật nhưng để có

được tư cách thi vào trường Đại học và Trường chuyên môn thì cần

phải có những điều kiện như sau:

(1)Đã học xong 12 năm tại đất nước của mình. ⇒Khi làm thủ tục dự

thi cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã tốt nghiệp và giấy

chứng minh thành tích 12 năm học (đã được dịch sang tiếng

Nhật).

(2)Ngoài ra, cần phải đậu cuộc thi kiểm tra năng lực tốt nghiệp cấp 3 

tại Nhật.

(3)Ngoài ra, cần phải tốt nghiệp được khóa học của trường học tiếng

Nhật được bộ giáo dục và đào tạo thừa nhận.
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Những điểm cần chú ý đối với học

sinh người nước ngoài (3)
●Tư cách dự thi（2）
(4)Tốt nghiệp trường học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài

được bộ giáo dục và đào tạo thừa nhận.

Các trường ví dụ tại tỉnh Gunma:

・Instituto Educacional Gente Miúda (Oizumi)

・Instituto Educacional Centro Nippo-Brasileiro de Oizumi

・Escola Paralelo (Ota)

・EAS Rede Pitágoras (Ota)

Các trường ví dụ tại tỉnh Saitama:

•Instituto Educacional TS Recreação （Kamisato）
•Escola Intercultural Unificada Arco Íris      (Honjo)
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・ Peru ・ Russia

・ Myanmar ・ Uzbekistan

・ Belassi ・ Sudan

Những điểm cần chú ý đối với học

sinh người nước ngoài (3)

● Tư cách dự thi（3）
Những nước như dưới đây tuy rằng học xong cấp 3 chỉ cần 11 năm

nhưng đã được bộ giáo dục và đào tạo thừa nhận đã đầy đủ]

điều kiện vì vậy có thể dự thi vào trường đại học, trường chuyên

môn tại Nhật.
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Cuộc thi tuyển sinh đại học mới
●Cuộc thi tuyển sinh đại học từ năm 2021 trở đi đã được

thay đổi phương cách thực hiện theo một cách mới.

Từ trước đến nay： 「Dự thi tại trung tâm kiểm tra

tuyển sinh đại học」
…Chủ yếu là đánh giá khả năng trí thức.

Từ bây giờ trở đi：

「Dự thi cùng chung một đề thi

tuyển (thi phổ biến)」

…Chủ yếu là đánh giá khả năng suy

nghĩ
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3 điểm chủ yếu khi dự kỳ thi tuyển sinh đại học

●Tuyển chọn theo sự đề xuất của trường (đã qua cuộc thi đề

cử)…..Cần thiết phải có sự đề cử của Giáo viên Hiệu trưởng.

Hầu như là kiểu nộp 「Giấy điều tra＋Luận án＋Phỏng vấn」

●Tuyển chọn toàn diện（cuộc thi AO）・・・Chính sách tuyển sinh đại

học

(Admission Policy) và lý do học sinh lựa chọn là gì. Kiểm tra xem

nó có phù hợp hay không bằng cách nộp đơn xi n lý do hoặc

phỏng vấn

Admissions（Nhập học） Office（Văn phòng）

●Tuyển chọn bình thường（Thi bình thường）・・・Hầu như là thi

viết các môn Quốc ngữ, Toán, tiếng anh, khoa học, xã hội
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Về việc thi đại học
＜Trường đại học công lập＞
●Hầu hết là các kỳ thi tuyển chọn bình thường. Thi
phổ biến, thi tuyển chọn đợt 2 và học sinh phải dự 2 

lần thi (hầu như các trường đại học đều thi 5 môn)
●Dạng tuyển chọn qua đề cử của trường và tuyển
chọn toàn diện nếu khung tuyển dụng ít thì việc được
tuyển chọn sẽ trở nên rất khó khăn.

＜Trường đại học tư lập＞
● Hầu hết là các kỳ thi tuyển chọn bình thường nhưng
chỉ cần dự thi 1 lần và so với trường công lập môn thi

cũng ít hơn.
●Dạng tuyển chọn qua đề cử của trường và tuyển
chọn toàn diện nếu khung tuyển dụng ít thì việc được

tuyển chọn sẽ trở nên rất khó khăn.
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Về việc thi vào trường Đại học ngắn
hạn/ Trường chuyên môn

＜Đại học ngắn hạn＞
●Khoảng 80% là tiến hành dạng tuyển chọn qua đề
cử của trường và tuyển chọn toàn diện, ít có tuyển

chọn bình thường

＜Trường chuyên môn＞

●Trên 80% là tiến hành thi theo dạng được đề cử, còn

lại là thi theo dạng bình thường, Thi AO, thi thực lực

như (thể thao, nghệ thuật v.v)

●Không như Đại học và Đại học ngắn hạn việc cạnh

tranh rất ít vì vậy việc thi đậu vào trường tương đối dễ

dàng.
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Về chi phí thi đại học

●Trường đại học công lập……Thi kiểm tra trung tâm

khoảng1.8000 yen

Thi đợt 2 khoảng 17.000 yen, tổng cộng là 35.000 yen.

●Trường đại học tư lập ・・・khoảng từ 20,000～50,000 yen

●Đại học ngắn hạn・・・ khoảng 25,000～30,000 yen

●Trường chuyên môn ・・・miễn phí ～35,000 yen



43

Chi phí từ lúc bắt đầu dự thi cho

đến khi tốt nghiệp
Phí học tập ＝Tiền nhập học＋học phí ＋chi phí cơ sở vật chất v.v

●Trường đại học công lập・・・từ khoảng 250～350 vạn yen

●Trường đại học tư lập ・・・từ khoảng 400～600 vạn yen

（Trường y tư lập, Trường nha khoa tốn khoảng 3,000 vạn yen）

●Trường đại học ngắn hạn ・・・từ khoảng 150～250 vạn yen

●Trường chuyên môn ・・・từ khoảng 200～350 vạn yen

（Kim châm, bấm khớp, massage từ khoảng 500 vạn yên）

※Phí sinh hoạt＝Tiền nhà＋chi phí đi lại＋Phí thực phẩm v.v là

khác.
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Chi phí hỗ trợ học phí của

trường Đại học và trường Chuyên môn
Từ tháng 4 năm 2020 nhà nước đã bắt đầu thực hiện

việc hỗ trợ chi phí học phí cho các học sinh thuộc hệ

gia đình được miễn thuế dân. 

●Giảm chi phí học phí và phí nhập học (giảm giá)
Ví dụ: Tại một trường đại học dân lập, số phí nhập học tối đa được giảm đến 260

ngàn yên, học phí (phí hàng năm) được giảm xuống tối đa là 700 ngàn yên.

●Học bổng dạng cung cấp (không cần phải trả lại)
Ví dụ: Trường đại học dân lập, học sinh đi học từ nhà sẽ được cấp tối đa 460 ngàn

yên (hàng năm), những học sinh đi học từ nơi khác sẽ được cấp 910 ngàn yên

(hàng năm).

⇒Những hộ gia đình gần với dạng miễn thuế dân cũng nằm trong

đối tượng được gia giảm. Tuy nhiên tùy theo thu nhập số tiền được

hỗ trợ sẽ khác nhau.

⇒Học sinh ngoại quốc chỉ những người có visa vĩnh trú hoặc định

cư mới nằm vào đối tượng được xét.
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Sự khác nhau giữa Tiền học bổng và

vay giáo dục

● Tiền học bổng・・・ Học sinh sẽ tự đứng ra vay và bản

thân học sinh sau khi tốt nghiệp, thành người xã hội bắt

đầu đi là sẽ tự trả lại số tiền đó.

● Vay giáo dục・・・Bố mẹ là người đứng ra vay mượn và

bố mẹ sẽ là người trả lại số tiền đó.
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Chế độ tiền học bổng
Có rất nhiều chế độ cho tiền học bổng, chi tiết

hãy thảo luận với trường đang học.

Đại biểu là những ví dụ như sau：

1.「Học bổng JASSO của tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhậ Bản」

・Loại hình cho vay, cần phải trả

Từ năm 2020 trở đi đã bắt đầu loại hình cho vay phúc

lợi

Loại 1 （không lãi phí）mỗi tháng Công lập 45,000yen、

Tư lập 54,000yen

Loại 2（có lãi phí） mỗi tháng 30,000yen～120,000yen
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1.Chế độ học bổng của thị xã Isesaki

・Do vấn đề kinh tế không thể có khả năng nhập học được thì sẽ được trợ cấp

・Tư cách được hỗ trợ： Đã sống trên hơn 1 năm ở Isesaki

Người có giấy phép sống vĩnh viễn hoặc người định cư đều OK

2.Chế độ học bổng của thị xã Oota

・Do vấn đề kinh tế không thể có khả năng nhập học được thì sẽ được trợ cấp

・Tư cách được hỗ trợ： Đã sống trên hơn 1 năm ở Oota

Người có giấy phép sống vĩnh viễn hoặc người định cư đều OK
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4.Công ty tài chính Chính sách Nhật bản (Quốc gia) cho

vay giáo dục

①Mức hạn cho vay: Dưới 350 vạn yên cho mỗi học sinh.

②Tiền lãi (Cho đên ngày 1/11/2021 hiện tại): là 1.65% (Lãi cố định/Phí bão lãnh

riêng)

③Người bão lãnh

Kèm người bão lãnh, hoặc cần thiết phải tham gia vào hiệp hội bảo lãnh.

④Kỳ hạn hoàn trả : Trong vòng 15 năm.

（Gia đình có người bị mất do tai nạn giao thông,mẹ độc thân ,hoặc thu

nhập một năm dưới 200 vạn yên thì kỳ hạn sẽ là 18 năm）

⑤Trường hợp nếu người vay là người nước ngoài : 

Trong thời kỳ hoàn trả nếu có địa chỉ liên lạc tại Nhật thì có thể làm thủ tục vay

mượn được. 
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5.Cho vay giáo dục tư nhân

(1) Ngân hang Gunma

・Nếu là người nước ngoài: Chỉ những người có giấy phép sinh sống vĩnh trú.

・Làm việc liên tục ở một công ty trên 1 năm

・Thu nhập của năm trước trên 100 vạn yen

(2) Ngân hang lao động trung ương

・Nếu là người nước ngoài: Chỉ những người có giấy phép sinh sống vĩnh trú

hoặc được phép sinh sống vĩnh trú đặc biệt.

・Làm việc liên tục ở một công ty trên 1 năm

・Thu nhập của năm trước trên 150 vạn yen

(3)Ngân hành tín dụng Aio

▪Nếu là người nước ngoài: Chỉ những người có giấy phép sinh sống vĩnh trú.

・Làm việc liên tục ở một công ty trên 1 năm

・Thu nhập của năm trước trên 150 vạn yen
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Trình độ tiếng nhật cần thiết khi dự thi

●Trường hợp nguyện vọng thi vào đại học hoặc Đại

học ngắn hạn, để có thể đọc hiểu được vấn đề và ý 

nghĩa của câu hỏi cần phải có trình độ tiếng nhật cao.

●Ngay cả là học sinh người Nhật đi chăng nữa việc

đọc và lý giải câu hỏi trong thời gian ngắn cũng rất khó.

●Phần đọc (Tensei jingo) trong báo Asahi là trình độ

ngôn ngữ cần cho thi đại học.

●Tương đương với trình độ thi Năng lục tiếng Nhật

cấp 1 (N1)
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Những trường đại học có khối lớp chỉ
cần học tiếng anh thôi cũng có thể lấy
được bằng tốt nghiệp

・Đại học Tokyo（Ở Tokyo） ・Đại học Keiou gijuku（Ở Tokyo）

・Đại học Jouchi（Ở Tokyo） ・Đại học Meiji（Ở Tokyo）

・Đại học Wase（Ở Tokyo） ・Đại học Tsukuba（Ở Tsukuba）

・Đại học Touhoku（Ở Sendai） ・Đại học Nagoya（Ở Nagoya）

・Đại học Oosaka（Ở Oosaka） ・Đại học Kyouto（Ở Kyouto）

・Đại học Doushisha（Ở Kyouto） ・Đại học Ritmeikan（Ở kyouto）

・Đại học kyushu（Ở Fukuoka）

Chữ màu đỏ là trường Đại học công lập. Ngoài ra là trường tư lập.
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Về công việc ở Nhật bản
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Về Công việc và Thi cử

●Dưới đây sẽ nêu ra một vài ví dụ nghề nghiệp điển

hình và sẽ thuyết minh nên học Trường chuyên môn

nào, Đại học nào để có thể làm được công việc đó.

Việc thuyết minh ở đây không phải là chỉ có mỗi

phương pháp dự thi này, mà còn có nhiều phương

pháp dự thi khác. Thông tin thu thập được ở đây hãy

dùng để suy nghĩ, tham khảo.
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Làm việc tại các nhà trẻ, chăm

sóc và chỉ đạo các em nhỏ từ 1~5

tuổi các lối sống hằng ngày. 

Thông qua các trò chơi để nuôi

dưỡng các em nhỏ có được một

tâm hồn trong sáng và trái tim

ấm áp.

Giáo viên mẫu giáo
( HOIKU-SHI)
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Giáo viên mẫu giáo

Đậu kỳ thi về Giáo viên mẫu giáo của quốc gia

Học đại học. Trường chuyên môn

(Đào tạo giáo viên mẫu giáo) 

THPT

Trường mẫu giáoGiáo viên mẫu giáo

trong công ty 
Giáo viên mẫu giáo

trong bệnh viện
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Người làm đẹp

(BIYOU-SHI)

Gội đầu, cắt tóc, uốn tóc, nhuộm

tóc v.v

Thực hiện tùy theo yêu cầu của

khách hàng hoặc làm theo những

mốt thời trang đang được ưa

chuộng.
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Người làm đẹp

Trường chuyên môn (làm đẹp)

Tiệm cắt tóc

THPT

Thi đậu kỳ thi về bộ môn làm đẹp 

của quốc gia
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Dược sĩ

(YAKU-ZAI-SHI)

Chuẩn bị thuốc dựa theo đơn

của bác sĩ đưa ra. Hướng dẫn

bệnh nhân dùng đúng phương

pháp và cung cấp thuốc thích

hợp.
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Dược sĩ

Thi đậu kỳ thi dành cho dược sĩ của

quốc gia

Học đại học

(bộ môn về dược phẩm, đại học dược)

Tiệm thuốc Bệnh viện Công ty dược phẩmCông ty mỹ phẩm

THPT
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Người nấu ăn

(RYOU-RI-NIN)

Nấu các món ăn tại nhà

hàng hoặc khách sạn.

Không những vậy mà còn

khai thác món ăn mới, 

mua sắm vật liệu, nấu ăn

và trình bày thức ăn.
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Đầu bếp

Nhận được bằng nấu ăn

Nhà hàng

Trường tư lập Kiryu

dai ichi (Môn nấu ăn)

Dầu bếp Bệnh viện v.v

Trường chuyên môn

(nấu ăn) 

THPT THPT
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Thợ máy xe hơi

(JIDOUSHA-SEIBISHI)

Kiểm tra xe hoặc sửa chữa

để đảm bảo xe hoạt động được

an toàn.

Từ bây giờ trở đi các loại

xe chạy bằng điện càng ngày

càng nhiều vì vậy cần nhiều

kiến thức sâu rộng.
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Thợ máy xe hơi

Đậu kỳ thi kiểm tra kỹ năng

•Đi làm tại Công ty xe hơi

•Xưởng sửa chữa xe hơi

Trường chuyên môn

(Thợ máy xe hơi）

Xưởng sửa

chữa xe hơi

Người bán ô tô

Tiệm bán hàng

dùng cho xe hơi

Công ty xe hơi

Trường công lập

Shibukawa kougyou

(Môn học về xe hơi)

Thợ máy xe hơi cấp 3

THPT THPT
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Lập trình viên

Ra lệnh cho máy tính

hoạt động và quyết định

các nội dung là các chương

trình của máy tính.

Tất cả các máy tính đều

có chứa các chương trình. 

Người viết các chương trình

cho máy tính gọi là lập

trình viên.
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Công ty thành lập trang web

Đại học. Trường chuyên

môn(Thông tin)

THPT     TH Thương nghiệp

TH Công nghiệp

Công ty chế tác trang

web
Các hãng hoặc nhiều

công ty khác

Lập trình viên

Công ty game

Có nhiều bằng cấp liên quan
đến IT

（InformationTechnology)
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Kỹ sư hệ thống

Sáng tạo và làm những

hệ thống mà khách hàng yêu

cầu bằng máy tính.

Công việc này cần phải có

kỹ năng giao tiếp, và kỹ

năng kỹ thuật cao, ngoài

ra việc liên kết và quản lý

nhóm thực hiện rất quan

trọng.
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Doanh nghiệp IT    Nhân viên khai

thác, thiết kế hệ thống

Doanh nghiệp IT
Nhân viên khai thác,

thiết kế hệ thống

Kỹ sư hệ thống

Nhà sản xuất

Có nhiều bằng cấp liên quan

đến IT (InformationTechnology)

・Bằng JAVA

・Kỳ thi kỹ sư thông tin 

cơ bản

・Hộ chiếu IT

Đại học. Trường chuyên môn

(Thông tin)

THPT     TH Thương nghiệp TH Công nghiệp
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Họa sĩ minh họa

Vẽ tranh hoặc thiết kế

các vỏ hộp sản phẩm, 

sách, tạp chí, hình quảng

cáo, áp phích theo yêu

cầu của các công ty, nhà

xuất bản hoặc các công

ty quảng cáo.
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Dành giải thưởng

Làm việc với tư cách là một họa sĩ

(Công ty game, Công ty quảng cáo, Văn phòng đại lý quảng cáo, Nhân viên thiết kế）

Đại học. Trường chuyên môn

( Mỹ thuật)

THPT

Họa sĩ minh họa độc lập
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Y tá

(KANGO-SHI)

Làm việc tại bệnh viện, 

kiểm tra tình trạng sức khỏe

bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ,

tiêm và truyền dịch v.v. 

Làm việc theo ca ngày đêm

để theo sát bệnh nhân 24/24.

Ngoài bệnh viện còn có làm

việc tại các tổ chức phúc lợi

v.v
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Trường chuyên môn, trường cao đẳng, 

Đại học có chuyên ngành đào tạo y tá

THPT

Bệnh viện

Cơ sở đào tạo y tá

Dự kỳ thi lấy bằng y tá tạm thời

Làm việc với tư cách là y tá thực tập (3 năm)

Làm việc tại cơ sở đào tạo y tá (2 năm)

Dự kỳ thi về y tá của quốc gia / Lấy bằng cấp

Y tá

tương lai
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Kiến trúc sư

(KEN-CHIKU-SHI)

Làm công việc thiết kế. Lập

bảng thiết kế, tạo mô hình bề

ngoài, cấu trúc tòa nhà, suy nghĩ

và thiết kế để đạt được sự an toàn

khi có thiên tai. Ngoài ra còn phải

tính toán chi phí dự án, điều chỉnh

thời gian thợ làm việc sao cho hoàn

thành đúng kế hoạch.
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THPT

Công ty thiết kếDự kỳ thi lấy bằng thiết kế quốc gia

cấp 1

(Khoa thiết kế)

Thực tập thực tế

trên 4 năm

Văn phòng thiết kế

Dự kỳ thi lấy bằng thiết kế quốc gia
cấp 2

Thực tập
thực tế trên 2 

năm

•
Thực tập

thực tế trên

3năm 

Thực tập thực

tế trên 2 năm

Thực tập thực

tế trên 4 năm

Đại học Trường chuyên

môn
Đại học Trường chuyên

môn

(Khoa thiết kế)

THPT
(Khoa thiết kế)
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Giáo viên

(SEN-SEI)
(Tiểu học, trung học, cấp 3)

Người ngoại quốc thì không

thể trở thành hiệu trưởng hay 

hiệu phó của trường công lập

được nhưng có thể làm giáo

viên dạy học sinh. Trường tư

lập không có giới hạn này.

Trường đại học, tư lập hay công

lập đều không có giới hạn này.
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Trường công lập(Giáo viên toàn thời gian)

Trường tư (giáo viên)

Thi kỳ thi tuyển

giáo viên
Thi kỳ thi tuyển

giáo viên

Thi kỳ thi tuyển

giáo viên

Lấy bằng giáo dục

h.sinh tiểu học

Lấy bằng giáo học

h.sinh trung học

Lấy bằng giáo dục

h.sinh cấp 3

Viện đại học Đại học Cao đẳng

(Học về quá trình điều dưỡng giáo dục)

THPT
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Chuyên gia quản lý dinh dưỡng(KANRI EIYOU-SHI)

Quản lý dinh dưỡng(EIYOU-SHI)

Chuyên gia quản lý dinh

dưỡng hầu hết là làm các

công việc quản lý và chỉ

đạo dinh dưỡng cho người

bệnh cũng như người khỏe

mạnh.

Quản lý dinh dưỡng hầu

hết chỉ chỉ đạo cho người

khỏe mạnh. 
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Kinh nghiệm thực tập

(từ trên 1~3 năm)

Dự thi kỳ thi về chuyên gia quản lý dinh dưỡng

/ Lấy bằng

Bệnh viện, Trung tâm viện dưỡng lão, Trung tâm thiếu nhi, 

Trường tiểu học, trung học, xí nghiệp

Chuyên gia quản lý dinh dưỡng

(Kanri Eiyou-shi)

Quản lý dinh dưỡng (Eiyou-shi)

Trường đại học , chuyên môn có

khóa học về quản lý dinh dưỡng.

Trường đại học, chuyên môn

có khóa đào tạo về chuyên

gia quản lý dinh dưỡng.

THPT
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Nhân viên điều dưỡng phúc lợi
(KAIGO FUKUSHSI-SHI)

Chăm sóc những người lớn

tuổi, người có khuyết tật về

thể chất và tinh thần, người

gặp khó khăn trong việc

sống một mình.

Giúp đỡ việc ăn uống, 

đại tiểu tiện, tắm, thay

quần áo và nói chuyện

bầu bạn để giúp họ có

được niề vui trong cuộc

sống.
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Dự kì thi nhân viên điều dưỡng phúc lợi quốc gia

/ Lấy bằng

Trung tâm viện dưỡng lão, 

Trung tâm nhà người khuyết tật

Nhân viên điều dưỡng phúc lợi

Đại học, Cao đẳng, Trường chuyên môn

(Phúc lợi)

THPT
THPT

(Phúc lợi)
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Tiếp viên hàng không

Phục vụ đồ ăn, uống và các

Dịch vụ trong suốt chuyến bay.

Ngoài ra, kiểm tra an ninh cũng

Như hướng dẫn hành khách

Khi có trường hợp khẩn cấp.
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Tiếp viên hàng không

Đi làm tại các công ty hàng không

Trường chuyên môn

(Hàng không)
Đại học

THPT
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Cắt tỉa lông cho thú vật

(TORII-MAA)

Làm việc tại các salon

thú cưng. Tắm rửa gội

đầu toàn thân, chỉnh đốn

lại lông. 

Để phòng ngừa bệnh tật, 

còn ngoáy, Làm sách lỗ

tai, cắt móng v.v
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Dự các kỳ thi trong câu lạc bộ

Salon thú cưngShop thú cưng

Torima: Là công việc làm đẹp toàn thân cho các

con chó, mèo

Trường chuyên môn

(Cắt tỉa lông thú vật)

THPT



Nhân viên chính thức và nhân viên làm thêm

●Nhân viên chính thức:

▪ Có thể làm việc cho đến độ tuổi về hưu(vd: 60 tuổi) 

▪ Làm toàn giờ (vd: ngày làm 8 tiếng)

● Nhân viên làm thêm (pato):
▪ Làm với thời kỳ ngắn (vd: 6 tháng, 1 năm)

▪ Giờ làm việc ngắn hơn làm toàn giờ (vd: 4 tiếng)

●Nhân viên làm thêm (arubaito):

▪ Giống với dạng làm thêm như pato.

▪ Hầu hết học sinh làm là nhiều

85
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Tùy theo cách làm việc thu nhập sẽ khác nhau

Ví dụ trường hợp làm việc 35 năm:

●Thu nhập trung bình hàng năm
▪ Nhân viên chính thức…  400 vạn yên
▪ Làm thêm (pato)… 122 vạn yên

●Thu nhập đến khi nghỉ hưu
▪ Nhân viên chính thức…  140 triệu yên
▪ Làm thêm (pato) 4200vạn yên

⇒Chênh lệch nhau cả 100 triệu


