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L ờ i mở đ ầ u

Lời mở đầu
K ính c h à o c ác e m.Tô i tê n là Koya m a M a s a s h i,hi ệ u t r ư ở n g
Trường Ngoại Ngữ Morinomiyair yo Gakuen,trường chúng tôi
dự định khai giảng vào tháng 4 năm 2019.
Khu vực Kansai là cái nôi khởi nguồn của văn hóa Nhật
Bản.Trong đó,Osaka là trung tâm kinh tế và là một thành phố
vui nhộn.Trường chúng tôi sẽ giúp các bạn có một môi trường
học tiếng Nhật thú vị và hiểu thêm văn hóa Nhật Bản.
Song hành việc liên kết với c ơ sở chính là tr ường y tế
Morinomiya,chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn tiến vào lĩnh vực y tế
v à p h ú c l ợ i x ã h ộ i N h ậ t B ả n .Tr ư ớ c t i ê n p h ả i h i ể u t i ế n g
Nhật,cuộc sống tại Nhật,vì nước Nhật khác về ngôn ngữ,tập
quán,luật pháp với những nước khác.Tôi mong muốn các bạn
mau hòa nhập và làm cuộc sống c ủa chính mình trở nên
phong phú hơn.

ashi
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H i ệ u t rư ở n g :

K OYA MA MA S A S HI

Xuất thân từ tỉnh Kagawa,từ 0 đến 9 tuổi
sống ở Osaka,từ 9 đến 18 tuổi sống ở
K a g awa. S au k h i và o t r ư ờ n g Đ ạ i H ọ c s ố n g ở
Kyoto 14 năm.Kể từ đó đến nay,sống ở thành
phố Toyonaka.Từ tiểu học đến cấp 3 luyện tập
dã cầu,sau khi vào Đại Học tập luyện
Karate.Đã 3 lần vô đ ịch quốc gia về karate và
c ó k i n h n g h i ệ m t h i đ ấ u k a r ate ở c ác g i ả i t h ế
giới.Sau khi kết thúc thi đấu ở vị trí vận động
viên,trở thành huấn luyện viên quốc gia và
trường Đại Học,sau đó cũng tham gia công tác
trọng tài ở các giải thi đấu quốc gia Nhật
Bản.Công việc chính là giáo viên giảng dạy với
23 năm kinh nghiệm,12 năm làm hiệu trưởng ở
8 trường trung học trong tỉnh Osaka.
C ó x u ấ t b ả n s á c h g i á o k h o a về t ậ p l u y ệ n võ
thuật trong các tr ường c ấp 2.Sau khi kết thúc
nhiệm kỳ làm hội trưởng hội võ thuật Nhật Bản
bộ môn karate,từ tháng 4 năm 2017 đang đăng
các bài báo nói về「karate: lịch sử và phương
pháp luyện tập」
・Tốt nghiệp cấp 3 trường Đại Học Kanonji Daiichi
・Tốt nghiệp Đại Học Ristumeikan,Đại Học Sư Phạm Kyoto
・35 năm làm việc ở trường cấp 3 ở tỉnh Osaka
・Làm giáo sư ở trường y tế Morinomiya
・Giảng viên không thường trực của trường Đại Học Osaka
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Đặ c t r ư n g c ủ a t r ư ờ n g h ọ c

Language School of Morinomiyair yo Gakuen

Đặc trư ng c ủa trư ờng học
Tr ư ờ n g Y t ế M o r i n o m i y a đ ã t h à n h l ậ p Tr ư ờ n g C a o đ ẳ n g C h â m c ứ u O s a k a v à o
n ă m 197 3 t r o n g t h à n h p h ố O s a k a t h e o t i n h t h ầ n x ây d ự n g t r ư ờ n g h ọ c " Đ à o t ạ o
nhân sự y tế vượt trội về mặt lâm sàng và giàu nhân tính" và đổi tên thành
Tr ư ờ n g C a o đ ẳ n g Y t ế M o r i n o m i y a và o n ă m 2 0 0 0 . N ă m 2 0 07, t h à n h l ậ p t r ư ờ n g
Đại học Y tế Morinomiya, hiện tại là một tr ường đại học tổng hợp khối y tế lớn
nhất vùng Kansai gồm có 6 khoa, học viện đào tạo sau đại học/ khoa chuyên
môn.
M ụ c đ íc h c ủ a Tr ư ờ n g N g o ạ i N g ữ M o r i n o m i y a i r y o G a k u e n l à đ à o t ạ o t i ế n g N h ậ t
cho người nước ngoài, trau dồi năng lực giao tiếp c ần thiết để xây dựng mối
quan hệ tốt đẹp đối với người xung quanh. Ngoài ra, tr ường cũng có mục đích
đào tạo con người có thể hài hòa, hợp tác với những người có bối cảnh xã hội,
bối c ảnh văn hóa khác nhau thông qua việc học tập văn hóa Nhật Bản và tập
quán sinh hoạt.

4/1973

Thành lập trường chuyên môn châm cứu Osaka

4/2000

Đổi tên pháp nhân thành trường y tế Morinomiya

4/2007

Thành lập trường Đại Học Y tế Morinomiya

4/2011

Thành lập khoa chăm sóc hộ lý

Đổi tên trường thành trường chuyên môn y tế Morinomiya

(bộ Y tế sức khỏe,khoa châm cứu,khoa vật lý trị liệu)

Thành lập khoa nghiên cứu sức khỏe y tế (bậc Cao học)
4/2016

Thành lập khoa kiểm tra lâm sàn,khoa phụ sản,
khoa liệu pháp ứng dụng thuộc bộ Y tế sức khỏe
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Giới t hiệu v ề t rường v à giáo v iên

Trường Ngoại Ngữ
Morinomiyairyo Gakuen
Trư ờ ng đư ợ c bao quanh bở i c ây x anh,
mùa x uân c ó hoa S ak ura k hoe s ắc ,
mùa thu c ó l á c ây s ẽ c huy ển s ang màu v àng .

〈g iớ i t h iệ u về t rư ờ n g 〉

Để thực hiện ước mơ của chính mình,
tôi muốn học tại Nhật Bản
C húng tôi s ẽ hỗ tr ợ tất c ả c ác bạn tại ngôi tr ường này！

Thư viện

P hòng học
K hông gi an rộng,thoáng,
y ên tĩnh để học tập

Sảnh

Có nhi ều l oại s ác h tham k hảo,
c ác l oại s ác h gi áo k hoa để c ác
bạn c ó thể tự nghi ên c ứ u ,học tập

K hông gi an để trò c huy ện c ùng v ớ i gi áo v i ên ,
bạn bè c ùng nhau l uy ện tập ti ếng Nhật

Giới thiệu thành viên

Vùng Kansai
có nhiề u đ ịa đ iể m di
tích lịch sử n ổ i tiế ng
bao g ồ m:Kyoto,Nara,
Shiga,Hyo g o,
Wakayama

Hiệu t r ư ở ng

Koy a ma Ma s a s h i

Môn t hể t hao sở t rường: karat e
(Kat a, kumit e, lý t huyết)

G iáo v iên

G iáo v iên

G iáo v iên

G iáo v iên giám s át c hỉ
đạo s inh hoạt c ủa s inh v iên

Mo r i o k a Ke n

O t s u k a H i r o mi

K at ay a ma Ma k i

Hatsusegawa Hatsuo

Sở t hí ch: câu cá

Sở t hí ch: đọc sách

Sở t hí ch: bơi lội

Sở t hí ch: marat hon
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Về K hóa học

Về Khóa học（thời gian lớp học,mục tiêu học tập,nội dung học tập）
khóa học

nhập học Số lượng học viên

khóa 1 năm

Tháng 4

20 người

khóa 1 năm rưỡi

Tháng 10

20 người

khóa 2 năm

Tháng 4

20 người

Khóa h ọ c

thời gian lớp học
từ thứ 2 đến thứ 6 8:50〜12:10
(mỗi tiết học 45 phút)
từ thứ 2 đến thứ 6 13:50〜16:20
(mỗi tiết học 45 phút)
từ thứ 2 đến thứ 6 8:50〜12:10
(mỗi tiết học 45 phút)

Đặc trưng của lớp học

（ V i s a l ư u học dài hạn ）

❶khóa 1 năm

◦lớp học phân chia theo trình
độ tiếng Nhật và thể chế bổ trợ

❷khóa 1 năm rưỡi

Th ời khóa biể u củ a lớp h ọ c
［ Lớp buổi sáng ］8：50〜12：10

［ Lớp buổi chiều］13：00〜16：20

thời khóa biểu lớp buổi sáng

thời khóa biểu lớp buổi chiều

◦Thảo luận nhóm với các bạn có

2tiết

◦Sau khi tốt nghiệp,thiết kế cho

❹khóa ngắn hạn

mình một hướng phát triển để

❺khóa 3 tháng

8：50〜9：35

1tiết

（nghỉ 5 phút）

quốc tịch khác nhau

❸khóa 2 năm

1tiết

định hướng nghề nghiệp
◦Lớp học có liên quan y tế phúc

9：40〜10：25

2tiết

（nghỉ 10 phút）

3tiết

14：50〜14：35

（nghỉ 10 phút）

10：35〜11：20

3tiết

（nghỉ 5 phút）

4tiết

13：00〜13：45

（nghỉ 5 phút）

14：45〜15：30

（nghỉ 5 phút）

11：25〜12：10

4tiết

15：35〜16：20

lợi xã hội Nhật Bản

Giáo trình với
v ccác cấ p độ riêng biệt và mụ c ttiêu
iêu h
hoàn thành

Khóa sơ cấp A

Khóa sơ trung cấp〜trung cấp A

Giáo trình chính みんなの日本語初級Ⅰ
Thời gian học
Mục tiêu
hoàn thành

0〜200giờ
Đặt câu cơ bản
Phát âm chính xác
Có thể hội thoại đơn giản về nội
dung cuộc sống thường nhật

Khóa trung cấp B〜trung cao cấp

中級へ行こう
Giáo trình chính 中級から学ぶ日本語

中級から学ぶ日本語
Giáo trình chính 上級で学ぶ日本語

新完全マスターN3文法
Thời gian học 380〜760giờ

Mục tiêu
hoàn thành

Sử dụng hợp lý các thể hiện ,câu
chữ,ngữ pháp đã học ở sơ cấp
Có thể trình bày ý kiến của chính
mình
Quen với đoạn văn dài

新完全マスターN2文法
Thời gian học 760〜1,340giờ

Mục tiêu
hoàn thành

Có thể trao đổi ý kiến với người
bản địa
Thể hiện những lí do,có thể viết
suy nghĩ và trình bày ý kiến của
chính mình
Đậu N2

Khóa sơ cấp B
Giáo trình chính みんなの日本語初級Ⅱ
Thời gian học

Mục tiêu
hoàn thành

200〜380giờ
Đặt câu cơ bản
Có thể đọc viết những Kanji cơ
bản
Có thể tiếp tục hội thoại đơn
giản về nội dung cuộc sống
thường nhật

Khóa cao cấp
Giáo trình chính

上級で学ぶ日本語
Webニュース・新聞

Thời gian học 1,340〜1,520giờ

Mục tiêu
hoàn thành

Có thể lấy những thông tin cần
thiết từ báo chí tin tức
Từ những đề tài mang tính thời
sự xã hội,có thể nói được những
chính kiến của mình
Từ những đề tài mang tính thời
sự xã hội,có thể viết được những
chính kiến của mình
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H ệ t h ố n g h ỗ t r ợ s i n h v i ê n h ọ c s i n h ／ Tr ư ờ n g đ à o t ạ o c h ă m s ó c h ộ l ý

Hệ thống hỗ trợ sinh viên học sinh
SUP

PO RT

1

SUP

PO RT

2

SUP

PO RT

3

Hệ thống học bổ sung để hỗ trợ

Hệ thống giáo viên chủ nhiệm có

Hỗ trợ nơi học lên tiếp bởi giáo

những điểm chưa hiểu của tiết học

thể trao đổi những điều khó trong

viên chủ nhiệm và nhân viên

cuộc sống hàng ngày

chuyên trách

SUP

PO RT

4

SUP

PO RT

5

Hướng dẫn sinh hoạt bao gồm lễ

Giới thiệu việc làm thêm ứng

nghĩa và tập quán của Nhật Bản

với năng lực Nhật ngữ

Trường đào tạo chăm sóc hộ lý
Trường tiếng Nhật
［2 năm］

Trường đào tạo
chăm sóc hộ lý
［2 năm］

Trường đào tạ o ch ă m só c h ộ lý
◦Dự định khai giảng／tháng 4 năm 2021
◦Số lượng học viên／160 người
◦Thời điểm nhập học／ tháng 4
◦Thời gian học／ 2 năm

Sau 4 năm học bao gồm tiếng Nhật và chuyên môn chăm sóc hộ lý,các bạn sẽ hướng
đến việc đậu kỳ thi quốc gia về chăm sóc hộ lý ！
Sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật,các bạn sẽ học 2 năm tại trường đào tạo chăm sóc hộ lý ,các bạn cũng có thể học về chuyên môn chăm sóc phúc lợi
xã hội .
Gần đây tại các nước Châu Á,số lượng người cao tuổi đang tăng nhanh. Trường mong muốn các bạn vận dụng những kiến thức đã học về chuyên môn
chăm sóc phúc lợi tại Nhật sau khi về nước.Trường sẽ hỗ trợ giúp đỡ các bạn trong việc vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế tại
những trung tâm chăm sóc phúc lợi xã hội.！

Sự kiện,lễ hội／Ký túc xá sinh viên
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Sự kiện,lễ hội

Spring
Tháng 4 đến
tháng 6

Tr ường s ẽ tổ c hức c ác l ớp ngoại k hóa như tr ải nghi ệm v ăn hóa
N hật Bản,c ắm tr ại ,hội thao,l ễ hội v ăn hóa theo từng m ùa

Lễ nhập học
Buổi giới thiệu trường
Đi dạo bộ trong thành phố
(hoạt động ngoại khóa)
Khám sức khỏe
Xem múa rối ningyo joruri
(trải nghiệm văn hóa Nhật Bản)
Kiểm tra cuối học kỳ

Summer

or

m

ito

ry

Tháng 7 đến
tháng 9

D
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Lễ nhập học
Buổi giới thiệu trường
Lễ hội văn hóa (giao lưu quốc tế)
Phòng học thư pháp (trải nghiệm văn hóa Nhật Bản)
Chuyến tham quan dã ngoại (hoạt động ngoại khóa)
Khám sức khỏe
Kiểm tra cuối học kỳ

Autumn
Tháng 10 đến
tháng 12

Lớp học cách mặc Kimono
(trải nghiệm văn hóa Nhật Bản)
Tham quan học tập tại trường trung
cấp chuyên nghiệp/ trường đại học
(hoạt động ngoại khóa)
Lễ hội trải nghiệm văn hóa địa phương
(trải nghiệm văn hóa Nhật Bản)
Kiểm tra cuối học kỳ

Winter
Tháng 1 đến
tháng 3

Ký túc xá sinh viên

Chuyến tham quan dã ngoại
toàn trường (USJ v.v...)
(hoạt động ngoại khóa)
Lớp học trà đạo
(trải nghiệm văn hóa Nhật Bản)
Lễ tốt nghiệp/ tiệc liên hoan
Kiểm tra cuối học kỳ

được tặng
chăn mền miễn
phí khi vào ở
ký túc xá!!

l oại phòng 2LD K,3LD K
1 người /phòng ,từ 2 đến 3 người /m ột c ăn nhà
c ó thang máy

khu vực chung

1 người / phòng

Có thể nói chuyện,
ăn cơm chung với bạn
n

Có thể nghỉ ngơi
riêng tư trong phòng
mình

khu vực
ự sử
dụng nước
nư
Bếp,phòng ttắm,
toilet,bồn rửa
rử mặt
sẽ
đều màu trắng,sạch
trắ

【t hiết bị】
u c ó trang bị bàn học ,
Các phòng đều
c ó k ết nối wi fi ,máy đi ều hòa nhi ệt độ,

【phí k ý t úc x á (t í nh c ho 1 người)】
loại phòng

phí phòng ký
phí duy trì bảo
phí b đầu
khi vào ký túc xá dưỡng ký túc xá túc xá(hằng tháng)

tủ l ạnh,máy gi ặt,nồi c ơ m đi ện,l ò v i ba,

dành cho 3 người

10,000yen

20,000yen

30,000yen

l ò nướ ng,máy hút bụi .

dành cho 2 người

10,000yen

20,000yen

35,000yen

phí ký túc xá
(trả một lúc 3 tháng đầu tiên)

120,000 yen
135,000 yen
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T h ủ t ụ c n ộ p đ ơ n ／H ọ c p h í ❶

Thủ tục nộp đơn／Học phí❶
〈 lưu học dài hạn 〉
Tư cách ứng tuyển

Thủ tục nộp đơn

Những người phù hợp với 1 trong những điều kiện sau đây
① Đã hoàn thành 12 năm học theo chương trình học bình thường của nước mình
② Đã hoàn thành chương trình học có tư cách học tiếp lên các cơ quan giáo dục cấp cao tại nước mình
※ Về nguyên tắc phải dưới 29 tuổi
※ Có bài kiểm tra đơn giản nhằm xác nhận trình độ, học lực cơ bản khi ứng tuyển

1. Hồ sơ nộp của bản thân người nộp đơn
① Hồ sơ nhập học (biểu mẫu chỉ định A/ bản thân người nộp đơn tự viết)
※ Hãy ghi tên tiếng Anh sao cho giống với trong hộ chiếu
② Bản gốc của Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Giấy chứng nhận hoàn thành) trình độ học vấn cao nhất
- Bản gốc của Giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc thẩm định
- Đối với người nộp đơn đến từ Trung Quốc thì hãy nộp kết hợp với Báo cáo chứng nhận trình độ học vấn hoặc Báo
cáo chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học
③ Bản chứng nhận kết quả trình độ học vấn cao nhất
④ Hạng mục khảo sát về việc học tập tiếng Nhật (mẫu chỉ định A)
⑤ 8 ảnh (3cm x 4cm) (ghi họ và tên của người nộp đơn vào mặt sau)
※ Hình ảnh đã chụp chính diện/ bán thân/ đầu trần trong vòng 3 tháng
- Giấy chứng nhận nghề nghiệp (Giấy chứng nhận đang làm việc tại nơi làm việc)
- Bản sao chép hộ chiếu (chỉ những người có. Tuy nhiên, đối với những người đã từng đến Nhật Bản, phải đính kèm
bản sao trang có Visa)
- Hồ sơ chứng minh năng lực Nhật ngữ (chỉ những người có. Ví dụ như Thông báo kết quả thi và bảng kết quả của
kỳ thi du học Nhật Bản, JLPT, JPT, v.v....)
- Giấy chứng nhận về việc học tập tiếng Nhật
2. Hồ sơ nộp của người chi trả chi phí
A- Trường hợp có người chi trả chi phí ở Nhật Bản
① Giấy bảo lãnh nhân thân (mẫu chỉ định B)
② Giấy chi trả chi phí gửi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp (mẫu chỉ định C)
③ Giấy chứng nhận đang làm việc hoặc Giấy chứng nhận kinh doanh
④ Giấy chứng nhận nộp thuế cư trú hoặc Giấy chứng nhận nộp thuế
⑤ Thẻ thường trú (tất cả thành viên thuộc cùng một hộ gia đình) hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký người
nước ngoài (trường hợp người chi trả chi phí là người nước ngoài đang ở Nhật Bản)
⑥ Giấy chứng nhận đăng ký con dấu
⑦ Hồ sơ chính thức chứng minh mối quan hệ của người nộp đơn và người chi trả chi phí (ví dụ: Sổ hộ khẩu, v.v...)
⑧ Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng
B- Trường hợp người chi trả chi phí ở ngoài Nhật Bản (trường hợp chuyển tiền từ đất nước của mình)
① Giấy bảo lãnh nhân thân (mẫu chỉ định B)
② Giấy chi trả chi phí gửi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp (mẫu chỉ định C)
③ Giấy chứng nhận đang làm việc
④ Hồ sơ chính thức chứng minh mối quan hệ của người nộp đơn và người chi trả chi phí (ví dụ: Sổ hộ khẩu, v.v...)
⑤ Giấy chứng nhận kinh doanh và Giấy chứng nhận nộp thuế (chỉ dành cho những người tự kinh doanh)
⑥ Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng với chủ tài khoản là người chi trả chi phí (tiền yên Nhật hoặc
đô la Mỹ)
C- Trường hợp người chi trả chi phí là bản thân người nộp đơn
① Giấy bảo lãnh nhân thân (mẫu chỉ định B)
② Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng với chủ tài khoản là người nộp đơn (tiền yên Nhật hoặc đô la Mỹ)
〔Ghi chú〕
- Tùy vào mỗi người mà hồ sơ cần thiết sẽ khác nhau nên có thể sẽ phải nộp hồ sơ bổ sung.
- Cần phải nộp bản dịch tiếng Nhật kèm theo hồ sơ.
- Đối với những hồ sơ do trường học hoặc cơ quan công cộng, v.v... phát hành trong các hồ sơ bên trên, về
nguyên tắc không được quá 3 tháng tại thời điểm nộp đơn.
3. Bản đăng ký vào ký túc xá/ Bản cam kết
Bản đăng ký vào ký túc xá/ Bản cam kết (mẫu chỉ định D)
- Hãy ghi tên tiếng Anh sao cho giống với trong hộ chiếu.
- Hãy đính kèm hình ảnh đã chụp chính diện/ bán thân/ đầu trần (3cm x 4cm) trong vòng 3 tháng.
- Người chịu chi phí vào ký túc xá trong Bản đăng ký vào ký túc xá và người bảo lãnh nhân thân trong Bản cam kết
phải do bản thân người nộp đơn tự viết.
- Về nguyên tắc, ký túc xá học sinh sẽ ở trong 1 năm nên hãy ghi thời gian dự định ở ký túc xá trong Bản cam kết
là 1 năm trở lên.
4. Phí tuyển chọn
25.000 yên (bất kỳ trường hợp nào của A/ B/ C cũng đều giống nhau)
Vui lòng thanh toán phí tuyển chọn tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
Ngoài ra, phí tuyển chọn đã thanh toán sẽ không được hoàn trả bất kể có trúng tuyển hay không

Phương pháp
tuyển chọn

Hồ sơ đã được nộp sẽ được thẩm định.
Khi cần thiết sẽ tiến hành phỏng vấn/ cho làm bài kiểm tra đối với bản thân người nộp đơn và phỏng vấn đối với người
chi trả chi phí để thẩm định.
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Thủ tục nộp đơn／Học phí❷

Thông báo trúng tuyển

Về thủ tục nhập
học và xin Visa

Học phí

Trường hợp vượt qua được cuộc thẩm định tại trường học chúng tôi, trường học chúng tôi sẽ tổng hợp và nộp
cho Cục quản lý nhập cảnh để tiến hành thủ tục xin cấp "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú".
Kết quả thẩm định tại Cục quản lý nhập cảnh sẽ được thông báo đến người chi trả chi phí.
Ngoài ra, cần khoảng 2 đến 3 tháng sau hạn chót nộp hồ sơ để cho ra kết quả thẩm định tại Cục quản lý nhập
cảnh.
① Sau khi thông báo cấp phát "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú", chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận nộp tiền từ
người nộp đơn.
Sau đó, chúng tôi sẽ trao cho "Giấy phép nhập học" và "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú".
② Bản thân người nộp đơn hãy chuẩn bị những thứ sau đây và đi đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản
gần nhất để làm thủ tục xin Visa đi học.
- Giấy chứng nhận tư cách lưu trú
- Hộ chiếu
- 2 tấm ảnh
③ Người chi trả chi phí hãy liên hệ thông báo cho trường chúng tôi về ngày dự định đến Nhật Bản của người
nộp đơn.
※ Và "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú" sẽ cần khoảng 2 đến 3 tháng kể từ ngày xin cho đến khi được cấp.
Do đó, xin lưu ý rằng sẽ mất từ 4 đến 5 tháng kể từ ngày nộp đơn vào trường học của chúng tôi cho đến ngày
đến được Nhật Bản.

Khóa học Năm

Phí tuyển
chọn

Phí nhập
học

bảo dưỡng
Tiền học phí Phí
cơ sở vật chất

Phí tài liệu

Phí tài liệu
học tập

Tổng cộng

Học lên tiếp １năm 25,000yen 55,000yen 600,000yen 30,000yen 30,000yen 30,000yen
1 năm

770,000 yen

Học lên tiếp １năm 25,000yen 55,000yen 300,000yen 15,000yen 15,000yen 15,000yen
1 năm 6 tháng ２năm
600,000yen 30,000yen 30,000yen 30,000yen
−
−

425,000 yen
690,000 yen
770,000 yen
690,000
,
yyen

Học lên tiếp １năm 25,000yen 55,000yen 600,000yen 30,000yen 30,000yen 30,000yen
2 năm ２năm
30,000yen
,
y
,
y
,
y
,
y
30,000yen
30,000yen
600,000yen
−
−

Đây không những là khóa học tiếng Nhật ngắn

,
mà còn là khóa trải nghiệm văn hóa,sinh
〈Du học ngắn hạn〉hạn
ng những
hoạt tại Nhật Bản bằng cách sử dụng

ngày nghỉ lễ dài.
Nhà trường cũng có những lớp học ngoại khóa
ớp trải
như tham quan Osaka hay những lớp
nghiệm văn hóa Nhật.

Tư cách tuyển sinh

Thủ tục nộp đơn

Dành cho những học viên có VISA [working holiday]
u lịch ]
với tư cách hoạt động đặc định hay VISA [ du
với tư cách lưu trú ngắn hạn.

Hồ sơ của học viên
ời nộp
ộ phải
hải ghi)
hi)
① Đơn xin nhập học ( theo đơn quy định A, người
ssport.
※Ghi tên bằng bảng chữ cái tiếng Anh và đúng như tên được ghi trong passport.
②Đơn điều tra về học lực tiếng Nhật (theo đơn quy định B)
③3 tấm ảnh (3x4cm) (phía sau ảnh ghi tên người nộp đơn)
ũ,
※Ảnh phải được chụp nữa phần trên cơ thể,chụp chính diện,không đội mũ,
và chụp trong vòng 3 tháng gần nhất
④Giấy chứng mình(theo đơn quy định C)

Du học dài hạn

(Đối tượng Visa lưu học sinh)

thời gian nhận đơn
xin nhập học

[nhập học tháng 4]
tháng 9 năm trước đến tháng 11
[nhập học tháng 10]
tháng 3 năm nay đến tháng 5
※thời gian nhập học sẽ có thay đổi chút tùy thuộc
vào nội dung xem xét của cục xuất nhập cảnh.

Du học ngắn hạn

(Đối tượng Visa lưu trú ngắn hạn,
hay working holiday)

trước một tháng ngày nhập học là ngày
cuối cùng nhận đơn
※Khi nào đủ số lượng học viên thì mới kết thúc
nhận đơn
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Cách di chuyển đến trường và môi trường xung quanh trường học

Cách di chuyển đến trường và
môi trường xung quanh trường học

Cục Quản Lý Xuất
Nhập Cảnh Osaka

Ga Cosmo Square

Trường Ngoại Ngữ
Morinomiyairyo Gakuen

Trường Đại Học y
tế Morinomiya

Có thể ăn uống và mua sắm t ại
trung tâm mua sắm gần biển
Có cục quản lý xuất nhập cảnh
Osaka trước trường nên thuận
tiện cho việc đi làm thủ tục xin
giấy phép cư trú

Trung tâm thương mại ATC Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Osaka
Trung tâm mua s ắm c ủa c ảng
Os ak a Nank o

Thuận ti ện c ho v i ệc l àm c ác thủ tục v ề
l ư u trú,x uất nhập c ảnh v.v

Access Map

J

R

至宝塚 至宝塚

至宝塚

至千里中央

線

河原町

阪急京都線

出町柳

新 幹 線
大阪メトロ
阪急宝塚線

鉄

ＪＲ宝塚線

阪急今津線

私

京都

JR京都線
JR東海道新幹線

JR山陽新幹線
神戸三宮

新大阪

阪急神戸線

西宮北口

JR神戸線
尼崎

三ノ宮
阪神本線

尼崎

今津

大阪

神戸三宮

（梅田）
線
ば
ん
な
神
阪

至木津
森ノ宮
本町

大阪メトロ中央線

ム
ラ ン
ト ウ
ー タ
ュ ト
ニ ー
ポ
海

布施

なんば

k ho ả ng 3 0 phút,t ừ ga đế n tr ư ờng đ i

天王寺

至河内長野

三国ヶ丘
Ｊ
Ｒ
阪
和
線

南
海
Ｊ
空
Ｒ
港
関
線
西
空
港
線

線
阪
大
南
鉄
近
大阪メトロ御堂筋線

堺

関西国際空港

JR関西本線

なかもず

đi bộ 5 phút
至和歌山

至和歌山市

近鉄
奈良

奈良
南海高野線

Cũng d ễ dàng đ i c huyể n đế n những

南海本線

大阪メトロ
四つ橋線

b ộ k ho ảng 5 phút .

生駒
線
阪
大
鉄
近

線

JR環状線

大和
西大寺

近鉄奈良線

鶴橋

住之江
公園

Tuyến Chuosen metro Osaka

長田

南

Từ t r ung t âm O saka đế n ga C osmo

thành ph ố lân c ậ n như Kobe, Kyoto, N ara

JR学研都市線

淀屋橋

西九条
九条

弁天町

Trường Ngoại Ngữ
Morinomiyairyo Gakuen

京橋

西梅田

コスモスクエア

Ga Cosmo Square cổng ra số ③

京阪本線

十三

至高野山

大和八木
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Sử dụng các trang thiết bị của trường Đại Học

Sử dụng các trang thiết bị của trường Đại Học
C ó thể s ử dụng phòng đọc s ác h hay m edi a c afe nằm tr ong k huôn v i ên tr ường Đ ại H ọc

Medi Cafe
có đầy đủ những menu hướng đến
sức khỏe.
Trường hỗ trợ những bữa ăn an toàn

thời gian kinh doanh c ủa media c afe
ngày thường 11:00 〜14:45
(đặt món cuối cùng: 14:15)
※Hết giờ kinh doanh ,mọi người vẫn có
thể sử dụng không gian trong khu vực này

Menu

Medi cafe

ch m e
Lun

nu
Cơm trưa theo set
medi cafe lunch

ch m e
Lun

nu
Cơm trưa theo set
Kenko lunch

Sinh viên: 350yen
Người ngoài : 600yen

Sinh viên: 350yen
Người ngoài : 600yen
※Súp :bán riêng
y
Sinh viên: 50yen
Người ngoài : 80yen

※Súp :bán riêng
Sinh viên: 50yen
Người ngoài : 80yen

menu c ố đ ịnh
Cà ri

mì ud
udon
don

Cơm G
Gà chiên

Sinh viên: 280yen
ời ngoài : 450yen
Người

Sinh viên:
v ên: 220
viê
220yen
0yen
Ngườ
ời ngoài : 330yen
Người

Sinh viên:
viê
ên: 280yen
ê
Người ngoài
n
: 440yen

Thư viện

Cũng có thể sử dụng
không gian yên tĩnh

thờ i gi an hoạt động

cho chính mình

ngày thường 8:00 〜20:30
Thứ bảy : 11:00 〜17:00
(ngày thứ bảy chỉ dành cho người
trong trường)
※Đôi khi thư viện hoạt động theo
lịch đặc biệt

Có khoảng 47,000
đầu sách bao gồm các
lĩnh vực chuyên môn,
tạp chí tư liệu

Đây là nơi có thể giao lưu với sinh viên Nhật.
Sử dụng thiết bị không gian của thư viện này,các bạn có thể kết bạn với những sinh viên
Nhật bằng cách trao đổi bằng tiếng Nhật.Các bạn có thể hiểu nhau hơn về văn hóa của nhau,
có thêm được những mỗi quan hệ tốt thông qua không gian này.

学校法人 森ノ宮医療学園

森ノ宮医療学園ランゲージスクール
Language School of Morinomiyairyo Gakuen

〒559‒0034 1-28-9 Nanko-Kita, Suminoe-ku, Osaka
［TEL］+81-6-4703-3615
［URL］http://jls.morinomiya.ac.jp

Language School of Morinomiyairyo Gakuen
Yêu cầu tuyển dụng học sinh sinh viên - Trường Ngôn ngữ Y tế Morinomiya
【Đặc trưng của trường học】

1. Về Trường Y tế Morinomiya
Trường Y tế Morinomiya đã thành lập Trường Cao đẳng Châm cứu Osaka vào năm 1973 trong thành phố
Osaka theo tinh thần xây dựng trường học "Đào tạo nhân sự y tế vượt trội về mặt lâm sàng và giàu nhân tính"
và đổi tên thành Trường Cao đẳng Y tế Morinomiya vào năm 2000. Năm 2007, thành lập trường Đại học Y tế
Morinomiya, hiện tại là một trường đại học tổng hợp khối y tế lớn nhất vùng Kansai gồm có 6 khoa, học viện
đào tạo sau đại học/ khoa chuyên môn.
Mục đích của Trường Ngôn ngữ Y tế Morinomiya là đào tạo tiếng Nhật cho người nước ngoài, trau dồi năng
lực giao tiếp cần thiết để xây dựng mối quan hệ con người tốt đẹp với người xung quanh. Ngoài ra, nhằm mục
đích đào tạo nhân sự có thể hài hòa, hợp tác với những người có bối cảnh xã hội, bối cảnh văn hóa khác nhau
thông qua việc học tập văn hóa Nhật Bản và tập quán sinh hoạt.
2. Mục tiêu đào tạo

① Không chỉ về 4 kỹ năng "nghe, nói , đọc, viết" mà còn học được năng lực giao tiếp một cách tổng hợp qua
các kiến thức thông thường, các quy tắc ứng xử trong xã hội Nhật Bản.
② Tích cực tham gia với cộng đồng địa phương, xem trọng hoạt động của các lưu học sinh với nhau, trau dồi
hiểu biết nền văn hóa khác nhau và cảm giác cống hiến cho xã hội.
③ Học được thái độ sống tuân thủ quy tắc của xã hội và khu vực để hành động một cách thành thật và đúng
với lẽ phải.
④ Dựa trên kế hoạch nghề nghiệp để làm rõ việc du học của bản thân cũng như ý nghĩa của việc học tiếng
Nhật để nỗ lực học tập một cách tự chủ.
3. Hỗ trợ sinh viên học sinh

① Hệ thống học bổ sung để hỗ trợ những điểm chưa hiểu của bài học
② Hệ thống giáo viên chủ nhiệm có thể trao đổi những điều khó trong cuộc sống hàng ngày
③ Hỗ trợ nơi học lên tiếp bởi giáo viên chủ nhiệm và nhân viên chuyên trách
④ Hướng dẫn sinh hoạt bao gồm lễ nghĩa và tập quán của Nhật Bản
⑤ Giới thiệu việc làm thêm ứng với năng lực Nhật ngữ
4. Hoạt động trường học
Tiến hành các giờ học ngoại khóa như trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, các chuyến tham quan dã ngoại, đại hội
thể thao, lễ hội văn hóa, v.v... theo mùa.
5. Trang thiết bị trường học
Có phòng đọc sách, phòng chăm sóc y tế, không gian giao lưu sinh viên học sinh, sàn gỗ, Wi-Fi miễn phí
trong ngôi trường có phòng cách kiểu Nhật Bản, có thể sử dụng tự do theo mục đích của mình như tự học tập,
ăn uống, tụ họp bạn bè, v.v... Ngoài ra, cũng có thể sử dụng phòng đọc sách, quầy bán hàng, căn tin của
trường đại học bên cạnh.
6. Ký túc xá học sinh
Có ký túc xá học sinh ở địa điểm đi bộ đến trường học khoảng 15 phút. Nhà ở chia sẻ 2 hoặc 3 người, mỗi
người sẽ ở một phòng. Toàn bộ các phòng có trang bị đồ nội thất/ đồ điện gia dụng và WiFi. Tuy nhiên, về
nguyên tắc sẽ ở ký túc xá 1 năm kể từ sau khi nhập học.

【Hướng dẫn khóa học】
Khóa học

Nhập học

Số người tuyển

Thời gian học

dụng tối đa
Khóa học lên tiếp 1 năm

Tháng 4

20 người

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:50 đến 12:10
(tiết học 45 phút)

Khóa học lên tiếp 1 năm 6

Tháng 10

20 người

tháng
Khóa học lên tiếp 2 năm

Thứ Hai đến thứ Sáu: 13:00 đến 16:20
(tiết học 45 phút)

Tháng 4

20 người

Thứ Hai đến thứ Sáu: 08:50 đến 12:10
(tiết học 45 phút)

【Tư cách ứng tuyển】

Những người phù hợp với 1 trong những điều kiện sau đây

① Đã hoàn thành 12 năm học theo chương trình học bình thường của nước mình
② Đã hoàn thành chương trình học có tư cách học tiếp lên các cơ quan giáo dục cấp cao tại nước mình
※ Về nguyên tắc những người tương ứng trên phải từ 29 tuổi trở xuống
※ Có bài kiểm tra đơn giản nhằm xác nhận trình độ, học lực cơ bản khi ứng tuyển
【Thủ tục nộp đơn】

1. Hồ sơ nộp của bản thân người nộp đơn

① Hồ sơ nhập học (biểu mẫu chỉ định A/ bản thân người nộp đơn tự viết)
※ Hãy ghi tên tiếng Anh sao cho giống với trong hộ chiếu
② Bản gốc của Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Giấy chứng nhận hoàn thành) trình độ học vấn cao nhất
- Bản gốc của Giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc thẩm định
- Đối với người nộp đơn đến từ Trung Quốc thì hãy nộp kết hợp với Báo cáo chứng nhận trình độ học vấn
hoặc Báo cáo chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học
③ Bản chứng nhận kết quả trình độ học vấn cao nhất
④ Hạng mục khảo sát về việc học tập tiếng Nhật (mẫu chỉ định A)
⑤ 8 ảnh (3cm x 4cm) (ghi họ và tên của người nộp đơn vào mặt sau)
※ Hình ảnh đã chụp chính diện/ bán thân/ đầu trần trong vòng 3 tháng
- Giấy chứng nhận nghề nghiệp (Giấy chứng nhận đang làm việc tại nơi làm việc)
- Bản sao chép hộ chiếu (chỉ những người có. Tuy nhiên, đối với những người đã từng đến Nhật Bản, phải
đính kèm bản sao trang có Visa)
- Hồ sơ chứng minh năng lực Nhật ngữ (chỉ những người có. Ví dụ như Thông báo kết quả thi và bảng kết
quả của kỳ thi du học Nhật Bản, JLPT, JPT, v.v....)
- Giấy chứng nhận về việc học tập tiếng Nhật
2. Hồ sơ nộp của người chi trả chi phí
A- Trường hợp có người chi trả chi phí ở Nhật Bản

① Giấy bảo lãnh nhân thân (mẫu chỉ định B)
② Giấy chi trả chi phí gửi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp (mẫu chỉ định C)
③ Giấy chứng nhận đang làm việc hoặc Giấy chứng nhận kinh doanh
④ Giấy chứng nhận nộp thuế cư trú hoặc Giấy chứng nhận nộp thuế
⑤ Thẻ thường trú (tất cả thành viên thuộc cùng một hộ gia đình) hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký người
nước ngoài (trường hợp người chi trả chi phí là người nước ngoài đang ở Nhật Bản)
⑥ Giấy chứng nhận đăng ký con dấu
⑦ Hồ sơ chính thức chứng minh mối quan hệ của người nộp đơn và người chi trả chi phí (ví dụ: Sổ hộ
khẩu, v.v...)
⑧ Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng

B- Trường hợp người chi trả chi phí ở ngoài Nhật Bản (trường hợp chuyển tiền từ đất nước của
mình)

① Giấy bảo lãnh nhân thân (mẫu chỉ định B)
② Giấy chi trả chi phí gửi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp (mẫu chỉ định C)
③ Giấy chứng nhận đang làm việc
④ Hồ sơ chính thức chứng minh mối quan hệ của người nộp đơn và người chi trả chi phí (ví dụ: Sổ hộ
khẩu, v.v...)
⑤ Giấy chứng nhận kinh doanh và Giấy chứng nhận nộp thuế (chỉ dành cho những người tự kinh doanh)
⑥ Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng với chủ tài khoản là người chi trả chi phí (tiền yên Nhật
hoặc đô la Mỹ)
C- Trường hợp người chi trả chi phí là bản thân người nộp đơn

① Giấy bảo lãnh nhân thân (mẫu chỉ định B)
② Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng với chủ tài khoản là người nộp đơn (tiền yên Nhật hoặc đô
la Mỹ)
〔Ghi chú〕
- Tùy vào mỗi người mà hồ sơ cần thiết sẽ khác nhau nên có thể sẽ phải nộp hồ sơ bổ sung.
- Cần phải nộp bản dịch tiếng Nhật kèm theo hồ sơ.
- Đối với những hồ sơ do trường học hoặc cơ quan công cộng, v.v... phát hành trong các hồ sơ bên
trên, về nguyên tắc không được quá 3 tháng tại thời điểm nộp đơn.

3. Bản đăng ký vào ký túc xá/ Bản cam kết
Bản đăng ký vào ký túc xá/ Bản cam kết (mẫu chỉ định D)
- Hãy ghi tên tiếng Anh sao cho giống với trong hộ chiếu.
- Hãy đính kèm hình ảnh đã chụp chính diện/ bán thân/ đầu trần (3cm x 4cm) trong vòng 3 tháng.
- Người chịu chi phí vào ký túc xá trong Bản đăng ký vào ký túc xá và người bảo lãnh nhân thân trong Bản
cam kết phải do bản thân người nộp đơn tự viết.
- Về nguyên tắc, ký túc xá học sinh sẽ ở trong 1 năm nên hãy ghi thời gian dự định ở ký túc xá trong Bản
cam kết là 1 năm trở lên.
4. Phí tuyển chọn
25.000 yên (bất kỳ trường hợp nào của A/ B/ C cũng đều giống nhau)
Vui lòng thanh toán phí tuyển chọn tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
Ngoài ra, phí tuyển chọn đã thanh toán sẽ không được hoàn trả bất kể có trúng tuyển hay không.
【Phương pháp tuyển chọn】

Hồ sơ đã được nộp sẽ được thẩm định.
Khi cần thiết sẽ tiến hành phỏng vấn/ cho làm bài kiểm tra đối với bản thân người nộp đơn và phỏng vấn đối với
người chi trả chi phí để thẩm định.

【Thông báo trúng tuyển】

Trường hợp vượt qua được cuộc thẩm định tại trường học chúng tôi, trường học chúng tôi sẽ tổng hợp và nộp
cho Cục quản lý nhập cảnh để tiến hành thủ tục xin cấp "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú".
Kết quả thẩm định tại Cục quản lý nhập cảnh sẽ được thông báo đến người chi trả chi phí.
Ngoài ra, cần khoảng 2 đến 3 tháng sau hạn chót nộp hồ sơ để cho ra kết quả thẩm định tại Cục quản lý nhập
cảnh.
【Về thủ tục nhập học và xin Visa】

① Sau khi thông báo cấp phát "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú", chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận nộp tiền từ
người nộp đơn.
Sau đó, chúng tôi sẽ trao cho "Giấy phép nhập học" và "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú".
② Bản thân người nộp đơn hãy chuẩn bị những thứ sau đây và đi đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật
Bản gần nhất để làm thủ tục xin Visa đi học.
- Giấy chứng nhận tư cách lưu trú
- Hộ chiếu
- 2 tấm ảnh
③ Người chi trả chi phí hãy liên hệ thông báo cho trường chúng tôi về ngày dự định đến Nhật Bản của người
nộp đơn.
※ Và "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú" sẽ cần khoảng 2 đến 3 tháng kể từ ngày xin cho đến khi được cấp.
Do đó, xin lưu ý rằng sẽ mất từ 4 đến 5 tháng kể từ ngày nộp đơn vào trường học của chúng tôi cho đến
ngày đến được Nhật Bản.
【Học phí】
Khóa học
Học lên
tiếp 1 năm
Học lên

Năm

1 năm
1 năm

tiếp 1 năm
6 tháng

Học lên
tiếp 2 năm

Phí tuyển

Phí nhập

chọn

học

25.000
yên
25.000
yên

2 năm
1 năm

-

2 năm

-

55.000 yên
-

25.000
yên

55.000 yên

55.000 yên
-

Tiền học phí
600.000
yên
300.000
yên
600.000
yên
600.000
yên
600.000
yên

Phí bảo

Phí quản lý

dưỡng cơ

an toàn

sở vật chất

phúc lợi

30.000 yên

30.000 yên

30.000 yên

15.000 yên

15.000 yên

15.000 yên

30.000 yên

30.000 yên

30.000 yên

30.000 yên

30.000 yên

30.000 yên

30.000 yên

30.000 yên

30.000 yên

Phí tài liệu
học tập

Tổng cộng
770.000
yên
425.000
yên
690.000
yên
770.000
yên
690.000
yên

※ Hãy chuyển khoản số tiền tổng cộng bằng tiền yên Nhật.
【Phí ký túc xá học sinh】
Loại nhà ở chia sẻ

Phí vào ký túc xá

Phí bảo dưỡng ký

Phí ký túc xá

túc xá

Khi vào ký túc xá (3
tháng tiền phí ký túc xá)

Dành cho 3 người

10.000 yên

20.000 yên

30.000 yên

120.000 yên

Dành cho 2 người

10.000 yên

20.000 yên

35.000 yên

135.000 yên

※ Khi vào ký túc xá cần Phí vào ký túc xá + Phí bảo dưỡng ký túc xá + 3 tháng Phí ký túc xá.
※ Đối với phí ký túc xá, sẽ chi trả hàng tháng kể từ tháng thứ 4 trở đi.
※ Ngoại trừ các chi phí ở trên, tiền điện nước và nhiên liệu sẽ chỉ trả chi phí thực tế.
※ Hãy chuyển khoản số tiền tổng cộng bằng tiền yên Nhật.

【Tài khoản chuyển khoản】

Tên ngân hàng: MUFG BANK,LTD. (số ngân hàng là 0005)
Tên chi nhánh: IMAZATOKITA BLANCH
Địa chỉ ngân hàng: 15-18, Ooimazato 3-chome, Higashinari-ku, Osaka 537-0012 Japan
Số điện thoại: +81-6-6971-3251
Mã SWIFT (trường hợp 8 chữ số): BOTKJPJT / (trường hợp 11 chữ số): BOTKJPJTXXX
Số tài khoản: 551-0077530
Tên tài khoản: GAKKOHOUJIN MORINOMIYAIRYOGAKUEN
【Thời gian tiếp nhận đơn】

- Nhập học tháng 4: Tháng 9 năm trước đến giữa tháng 11
- Nhập học tháng 10: Tháng 3 năm đó đến giữa tháng 5

※ Có thể có thay đổi một chút dựa theo kết quả thảo luận với Cục quản lý nhập cảnh, mong các bạn thông
cảm.

