
① Điều kiện dự tuyển
KHOÁ TIẾNG NHẬT

　　・Đã tốt nghiệp THPT,cao đẳng,trung cấp hoặc đại học

　　・Từ 18 tuổi trở lên

　　・Những người đang hoặc có khả năng được phép vào Nhật Bản theo đúng thủ tục

　　・Có người bão lãnh kinh tế đáng tin cậy

　　・Ở kí túc xá của trường trong quá trình học

② Học phí

Lệ phí tuyển sinh ※Thanh toán học phí cho năm thứ 2
Phí nhập học 《Thanh toán 1 lần》

Học phí Ngày 31-3 trước khi năm thứ 2 bắt đầu
Khám sức khỏe

Sách giáo khoa

Trang thiết bị

《trả góp》

Học phí chia học phí
Khám sức khỏe

Sách giáo khoa

Trang thiết bị

③ Chương trình học bổng
・Học sinh có điểm xuất sắc và tỷ lệ đi học cao có thể xin học bổng cho sinh viên quốc tế được tài trợ từ Bộ

 Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

・Trình độ tiếng Nhật N1 cuôc thi JLPT tiền thưởng là 10,000 yên

④ Hoàn lại tiền
Theo quy định, các chi phí được giao sẽ không được hoàn trả. ※ Phí nhập học sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì.

Các trường hợp sau đây sẽ được xử lý theo quy định

①　Trường hợp từ chối hoặc huỷ bỏ hồ sơ trước khi nhập học tuỳ theo hoàn cảnh của học sinh

　　Sẽ phải gửi trả lại cho nhà trường < Giấy tư cách lưu trú > và < Giấy phép nhập học >

      Sau khi khấu trừ các khoản phí hành chính thì số dư còn lại sẽ hoàn trả lại cho học sinh.

②　Trường hợp do Lãnh sự quán tại nước bạn huỷ tư cách,sẽ hoàn trả lại tiền sau khi khấu trừ phí hành chính.

③  Trường hợp bệnh nặng  (phải có giấy xác nhận của bệnh viện),sau khi hoàn thành thủ tục rút đơn

thôi học và khấu trừ các khoản phí hành chính thì số dư còn lại sẽ hoàn trả lại cho học sinh.

Thanh toán toàn bộ 650,000 yên 

Cần tư vấn：yêu cầu giấy phép 

School  Corporation　　Sakura　International　Academy

学 校 法 人  　 さ く ら 国 際 学 園

miễn giảm

SAKURA

650,000Yên

Trường hỗ trợ

miễn giảm

Kỳ tuyển sinh chỉ định

Năm đầu

miễn giảm

Năm 2

10,000 Yên

50,000Yên

650,000Yên

Trường hỗ trợ

20,000Yên

YÊU CẦU TUYỂN SINH DU HOC

KHOÁ THÁNG 4 (2 NĂM)



① Điều kiện dự tuyển
KHOÁ TIẾNG NHẬT

　　・Đã tốt nghiệp THPT,cao đẳng,trung cấp hoặc đại học

　　・Từ 18 tuổi trở lên

　　・Những người đang hoặc có khả năng được phép vào Nhật Bản theo đúng thủ tục

　　・Có người bão lãnh kinh tế đáng tin cậy

　　・Ở kí túc xá của trường trong quá trình học

② Học phí

Lệ phí tuyển sinh ※Thanh toán học phí cho năm thứ 2
Phí nhập học 《Thanh toán 1 lần》

Học phí Ngày 30-6 trước khi năm thứ 2 bắt đầu
Khám sức khỏe

Sách giáo khoa

Trang thiết bị

《trả góp》

Học phí chia học phí
Khám sức khỏe

Sách giáo khoa

Trang thiết bị

③ Chương trình học bổng
・Học sinh có điểm xuất sắc và tỷ lệ đi học cao có thể xin học bổng cho sinh viên quốc tế được tài trợ từ Bộ

 Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

・Trình độ tiếng Nhật N1 cuôc thi JLPT tiền thưởng là 10,000 yên

④ Hoàn lại tiền
Theo quy định, các chi phí được giao sẽ không được hoàn trả. ※ Phí nhập học sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì. Theo quy định, các chi phí được giao sẽ không được hoàn trả. ※ Phí nhập học sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì.

Các trường hợp sau đây sẽ được xử lý theo quy định

①　Trường hợp từ chối hoặc huỷ bỏ hồ sơ trước khi nhập học tuỳ theo hoàn cảnh của học sinh

　　Sẽ phải gửi trả lại cho nhà trường < Giấy tư cách lưu trú > và < Giấy phép nhập học >

      Sau khi khấu trừ các khoản phí hành chính thì số dư còn lại sẽ hoàn trả lại cho học sinh.

②　Trường hợp do Lãnh sự quán tại nước bạn huỷ tư cách,sẽ hoàn trả lại tiền sau khi khấu trừ phí hành chính.

③  Trường hợp bệnh nặng  (phải có giấy xác nhận của bệnh viện),sau khi hoàn thành thủ tục rút đơn

thôi học và khấu trừ các khoản phí hành chính thì số dư còn lại sẽ hoàn trả lại cho học sinh.

Cần tư vấn：yêu cầu giấy phép 

SAKURA

miễn giảm

Năm 2

YÊU CẦU TUYỂN SINH DU HOC

Kỳ tuyển sinh chỉ định

Năm đầu

10,000 Yên

50,000Yên

650,000Yên

Trường hỗ trợ

20,000Yên

KHOÁ THÁNG 7 (1 NĂM 9 THÁNG)

Thanh toán toàn bộ 487,500 yên 

487,500Yên

Trường hỗ trợ

miễn giảm

学 校 法 人  　 さ く ら 国 際 学 園

School  Corporation　　Sakura　International　Academy

miễn giảm



① Điều kiện dự tuyển
KHOÁ TIẾNG NHẬT

　　・Đã tốt nghiệp THPT,cao đẳng,trung cấp hoặc đại học

　　・Từ 18 tuổi trở lên

　　・Những người đang hoặc có khả năng được phép vào Nhật Bản theo đúng thủ tục

　　・Có người bão lãnh kinh tế đáng tin cậy

　　・Ở kí túc xá của trường trong quá trình học

② Học phí

Lệ phí tuyển sinh ※Thanh toán học phí cho năm thứ 2
Phí nhập học 《Thanh toán 1 lần》

Học phí

Khám sức khỏe

Sách giáo khoa

Trang thiết bị

《trả góp》

Học phí chia học phí
Khám sức khỏe

Sách giáo khoa

Trang thiết bị

③ Chương trình học bổng
・Học sinh có điểm xuất sắc và tỷ lệ đi học cao có thể xin học bổng cho sinh viên quốc tế được tài trợ từ Bộ

 Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

・Trình độ tiếng Nhật N1 cuôc thi JLPT tiền thưởng là 10,000 yên

④ Hoàn lại tiền
Theo quy định, các chi phí được giao sẽ không được hoàn trả. ※ Phí nhập học sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì. Theo quy định, các chi phí được giao sẽ không được hoàn trả. ※ Phí nhập học sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì.

Các trường hợp sau đây sẽ được xử lý theo quy định

①　Trường hợp từ chối hoặc huỷ bỏ hồ sơ trước khi nhập học tuỳ theo hoàn cảnh của học sinh

　　Sẽ phải gửi trả lại cho nhà trường < Giấy tư cách lưu trú > và < Giấy phép nhập học >

      Sau khi khấu trừ các khoản phí hành chính thì số dư còn lại sẽ hoàn trả lại cho học sinh.

②　Trường hợp do Lãnh sự quán tại nước bạn huỷ tư cách,sẽ hoàn trả lại tiền sau khi khấu trừ phí hành chính.

③  Trường hợp bệnh nặng  (phải có giấy xác nhận của bệnh viện),sau khi hoàn thành thủ tục rút đơn

thôi học và khấu trừ các khoản phí hành chính thì số dư còn lại sẽ hoàn trả lại cho học sinh.

YÊU CẦU TUYỂN SINH DU HOC

650,000Yên

Trường hỗ trợ

20,000Yên

miễn giảm

Năm 2

325,000Yên

Trường hỗ trợ

miễn giảm

miễn giảm

School  Corporation　　Sakura　International　Academy

KHOÁ THÁNG 10 (1 NĂM 6 THÁNG)

学 校 法 人  　 さ く ら 国 際 学 園

SAKURA

Kỳ tuyển sinh chỉ định

Năm đầu

10,000 Yên

50,000Yên

Ngày 30-9 trước khi năm thứ 2 bắt đầu
Thanh toán toàn bộ 32,5000 yên

Cần tư vấn：yêu cầu giấy phép 


