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Tên khóa học Khoa Số lượng tuyển sinh tối đa Thời gian học 

Khóa chuyên môn phúc giáo dục・

phúc lợi xã hội 
Khoa chăm sóc phúc lợi 60 người(Nam, nữ) Ban ngày 2 năm 

 

Tư cách nhập học 

  

【Du học sinh】 

●Người từ 18 tuổi trở lên, đã hoàn thành chương trình giáo dục 12 năm trở lên và thỏa mãn điều kiện 1 và 2 dưới 

đây. 

●Người từ 18 tuổi trở lên, đang theo học tại cơ quan đào tạo tiếng Nhật hoặc nếu đã từng theo học thì tỷ 

lệ lên lớp(số  giờ đi học) từ 80% trở lên, thỏa mãn điều kiện 1 và 2 dưới đây.  

１．Người  thỏa mãn 1 trong số  các điều kiện từ  ①  đến ⑤ bên dướ i khi nộp hồ  sơ và có đủ  năng lực 

tiếng Nhật để hiểu nội dung chương trình học. 
① Người đỗ  kỳ thi  năng lực t iếng Nhậ t (JLPT) N2 trở  lên.  

② Người đạ t  tổng 200 điểm trở  lên môn t iếng Nhậ t  của kỳ thi  Du học Nhậ t  bản (EJU).  (Thời  hạn kết  quả  thi  là 2 năm).  

③ Người đạ t  từ  400 điểm trở  lên kỳ thi  năng lực Tiếng Nhậ t  kinh doanh BJT do Tổ  chức quỹ  công ích Hiệp hội  kiểm 

định năng lực hán tự  chứng nhận. 

④ Người  đã từng được đào tạo t iếng Nhậ t  6  tháng trở  lên(tỷ lệ  lên lớp 80% trở  lên tùy theo số  giờ  đi học) của khóa học 

1 năm trở  lên tại  t rường t iếng Nhật  được công bố  bới  bộ  t rưởng bộ  tư pháp.  Tuy nhiên,  không bao gồm thời  gian học 

với tư cách lưu trú ngắn hạn. 

⑤ Người đã từng nhặn đào tạo từ  1 năm trở  lên tại  các trường t iểu học,  t rung học cơ sở ,  t rung học phổ  thông hoặc 

đạ ihọc,cao đẳng, cao học của Nhậ t  bản. 

２．Ngườ i mang quốc tịch nước ngoài có tư cách lưu trú tạ i Nhậ t mà có thể vào học tại trường cho tới  

khi tốt nghiệp mà không gặp trở ngại .  
※Ví dụ  như du học sinh,  người đi  làm, vính trú,  đ ịnh cư,  người  hôn phối  của người  Nhật ,  visa gia đình,vv….  

 

Các thức nộp hồ sơ 

①  Gửi bưu điện (Hãy gử i bằng thư bảo đảm) 

②  Nộp trực tiếp (ngày thường từ 9 giờ  00 giờ tới 17 giờ 00)※Trường hợp tớ i  nộp vào thứ  bảy, chủ  nhật ,  

ngày lễ  phả i  liên lạc trước (  không chấp nhận liên lạc cùng ngày)  

Chú ý khi viết hồ sơ 

①  Hãy tự viế t các giấy tờ như Đơn xin nhập học,vv.. .  

②  Hãy viế t bằng bút bi mực đen, viết rõ ràng.   

③  Chú ý để không điền thiếu, viết sai, bỏ  sót, nếu sửa hãy gạch 2 gạch ngang vào chỗ  viế t sai rồi đóng 

dấu vào chỗ  đó. (Nếu dùng băng xóa hay bút xóa thì hồ  sơ sẽ  không hoàn ch ỉnh)  

Liên quan tới kỳ thi nhập học 

①  Cần phải đăng ký trước khi dự thi hình thức AO. 

②  Sẽ kết  thúc tuyển sinh khi tuyển đủ số  người quy định. 

③  Hãy chuẩn bị ảnh thẻ được chụp trong vòng 3 tháng gần nhấ t.  

 

 

 

 

 

Thi AO 

Thituyển theo 

tiến cử của 

trường chỉ định 

Thi tuyển theo 

tiến cử rộng rãi 

Thi tuyển thông 

thường 

Người tương ứng với tư cách dự thi ở trên ● ― ― ● 

 

 

Khoa tuyển sinh 

 

Điều kiện nộp hồ sơ 
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●Không hoàn trả phí dự thi với bất bất kỳ lý do nào. ●Thời gian nộp đơn có hiệu lực theo dấu bưu điện. 

※Du học sinh cần thêm các giấy tờ khác, hãy hỏi trường. 

 

 Thi AO Thi tuyển thông thường 

tiêu chí 

tuyển chọn 

●Người đã tham gia vào đợt 

mởcửa tham quan trường 

●Người có quan điểm phù hợp với 
hình tượng mà trường yêu 

cầu. 

●Người tham gia phỏng  vấn với 
trưởng??? Và được chấp nhận nộp 

hồ sơ thi nhập học theo hình thức 

AO. 

 

●Người dự  định tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, trung cấp vào tháng 3 năm 

2022. 
 

●Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trường được xếp hạng tương ứng, người dự 

định sẽ tốt nghiệp và được bộ giáo dục công nhận là có năng lực tương ứng với cấp học 
này trở lên.  

Thời gian 

nộp hồ sơ 

※Theo dấu 

bưu điện 

【Thời gian đăng ký AO】 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 

2021(Thứ ba)～ 

【Thời gian nộp hồ sơ】 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 

2021(Thứ tư)～ 
※Hết hạn ngay khi đủ số người quy định. 

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021(Thứ sáu)～ngày 18 tháng 2 năm 2022(Thứ sáu) 
※Hết hạn ngay khi đủ số người quy định. 

Giấy tờ cần 

thiết 

・Đơn xin nhập học  

・Giấy chứng nhận kết quả học 

tập・tỷ lệ đi học 
※Bằng tốt nghiệp  

(Với người đã tốt nghiệp) 

・Phiếu dự thi 

・Ảnh thẻ 
(4 ㎝×3 ㎝／Chụp chính diện nửa 

người trên・ 

Không đội mũ・ghi họ tên vào mặtsau) 

・Đơn xin nhập học 

・Giấy chứng nhận kết quả học tập・tỷ lệ đi học 
※Bằng tốt nghiệp (Với người đã tốt nghiệp) 

・Phiếu dự thi 

・Ảnh thẻ 
(4 ㎝×3 ㎝／Chụp chính diện nửa người trên・ 

Không đội mũ・ghi họ tên vào mặtsau) 

Phí dự thi ― 10,000yên 

Thủ tục nộp 

hồ sơ 

『Về thi AO 

Hãy tham khảo trang 4. 

Hãy chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ ở trên rồi gửi hoặc mang tới trường nộp. 
※Nếu mang tớ i t rườ ng nộp vào thứ  bảy,  chủ  nhậ t ,  ngày lễ  phả i  l iên l ạc  t rước  (  không  

chấp nhận l iên lạc  vào cùng ngày mang t ớ i )  

Các thức 

tuyển sinh 
Thi phỏng vấn ・xét hồ sơ 

Ngày thi 

tuyển 

 

Hội trường 

thi 
Trường chuyên môn phúc lợi tổng hợp Osaka 

Thông báo 

trúng tuyển 

Sau khi thi, trong vòng 10 ngày sẽ gửi kết quả tuyển sinh tới thí sinh  
※Không trả lời qua điện thoại tuy nhiên nếu quá 10 ngày mà chưa nhận được thông báo, hãy liên lạc với trường. 

Khái quát về kỳ thi nhập học 

Thời gian tổ chức Lịch thi Tiến cử Thông thường

Lần thứ 1 10/10 (Chủ nhật) 〇 〇 1/10 (Thứ sáu) ～ 7/10 (Thứ năm)

Lần thứ 2 23/10 (Thứ bảy) 〇 〇 8/10 (Thứ sáu) ～ 18/10 (Thứ hai)

Lần thứ 3 7/11 (Chủ nhật) 〇 〇 19/10 (Thứ ba) ～ 29/10 (Thứ sáu)

Lần thứ 4 20/11 (Thứ bảy) 〇 〇 30/10 (Thứ bảy) ～ 12/11 (Thứ sáu)

Lần thứ 5 5/12 (Chủ nhật) 〇 〇 13/11 (Thứ bảy) ～ 26/11 (Thứ sáu)

Lần thứ 6 18/12 (Thứ bảy) 〇 〇 27/11 (Thứ bảy) ～ 10/12 (Thứ sáu)

Lần thứ 7 16/1 (Chủ nhật) × 〇 11/12 (Thứ bảy) ～ 6/1 (Thứ năm)

Lần thứ 8 29/1 (Thứ bảy) × 〇 7/1 (Thứ sáu) ～ 21/1 (Thứ sáu)

Lần thứ 9 13/2 (Chủ nhật) × 〇 22/1 (Thứ bảy) ～ 4/2 (Thứ sáu)

Lần thứ 10 26/2 (Thứ bảy) × 〇 5/2 (Thứ bảy) ～ 18/2 (Thứ sáu)

Thời gian nhận hồ sơ

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2
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Trình tự từ khi nộp hồ sơ tới khi nhập học 

Thi tuyển thông thường Thi AO 

Hãy tham khảo trang 4 

① Nộp đơn 

Phiếu dự thi đến nơi 

②Kỳ thi nhập học Dự thi 

●Thi tuyển thông thường     

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 (Thứ sáu)～Ngày 18 tháng 2 năm 2022(Thứ sáu) 

※Về  hồ  sơ , cách thứ c nộ p, hãy xem ở  trang 2. 

Gửi qua bưu điện. 

Với những thí sinh mang tới trường nộp sẽ phát phiếu dự thi ngay ngày đó. 

 

Vào ngày thi, hãy mang theo phiếu dự thi và dụng cụ ghi chép. 

※Về phương thức tuyển chọn, hãy xem trang 2. 

Thông báo trúng tuyển  Đến nơi 

Sau khi thi, trong vòng 10 ngày sẽ gửi kết quả thi tuyển tới thí sinh. 

 

 ③Nộ p họ c phí năm 1 

Giấy nộp học phí sẽ gửi kèm với hồ sơ trúng tuyển. 

Hạn nộp được ghi trong hồ sơ trúng tuyển, hãy kiểm tra. 

Hướng dân nhập học  Đến nơi 

Sẽ gửi tới những học sinh đã nộp xong học phí vào khoảng đầu tháng 3. 

④Lễ nhập học (đầu tháng 4) 
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Mục tiêu đào tạo nhân lực có ý thức tự  giác về chuyên môn để gánh vác ngành phúc lợi xã hộ i của 

nước Nhật trong thế kỷ 21.Về kỹ thuậ t hay kiến thức chuyên môn hay thì sau khi nhập học có thể 

trang b ị đầy đủ, tuy nhiên trước đó trường chú trọng các tố  chấ t phù hợp với yêu cầu cơ bản của công 

việc hỗ  trợ ngườ i khác.  

Trường tìm kiếm những cá nhân có các tố  chấ t phù hợp cơ bản như sau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về thi nhập học AO 

①Tham gia vào Open Campus hoặc tới thăm quan trường 

Những người đa tham gia vào đợt Open campus được tổ chức từ tháng 4 hoặc thăm quan trường sẽ được 

công nhận là đối tượng dự thi. 

 

②Đăng ký  bằng phiếu đăng ký AO Thời hạn：bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021(Thứ ba)～ 

※ Hết  hạnngay khi  đủ  số  người quy định. 

Điền đẩy đủ thông tin yêu cầu vào phiếu đăng ký AO, sau đó mang hoặc gửi bưu điện tới trường. 

Cũng có thể nộp phiếu đăng ký khi tham gia Open campus hoặc tham gia trường từ ngày 1 tháng 6. 

 

③Thực hiện phỏng vấn hình thức thi AO  

Tiến hành phỏng vấn nhằm làm tăng thêm sự hiểu biết về trường cũng như ngành nghề này. 

Với nhưng người gửi phiếu đăng ký thi AO qua bưu điện sẽ lien lạc ngày phỏng vấn. 

Về kết quả xét duyệt, với thí sinh trúng tuyển sẽ phát hành giấy chứng nhận cho phép nộp đơn AO. 

 

④Nộp đơn nhập học AO  Thời gian：từ ngày 1 tháng 9 nă 2021(Thứ tư)～  

※ Hết  hạn ngay khi  đủ  số  người quy định. 

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết rồi nộp hoặc gửi bưu điện cho trường. 

Tuy nhiên, với thí sinh đang học trung học phổ thông, không kịp nộp giấy tờ khảo sát khi nộp hồ sơ thì 

hãy liên lạc cho trường. 

 

⑤Tuyển chọn lần cuối, công bố kết quả 

Sau khi nhận hồ sơ sẽ tiến hành tuyển chọn lần cuối. 

Thông báo trúng tuyển  Đến nơi 

Giấy nộp học phí sẽ gửi kèm với hồ sơ trúng tuyển. 

Hạn nộp được ghi trong hồ sơ trúng tuyển, hãy kiểm tra. 

Hướng dẫn nhập học  Đến nơi  

⑦Lễ nhập học (Đầu tháng 4) 

Sẽ gửi tới những học sinh đã nộp xong học phí vào khoảng đầu tháng 3 

Sau khi tuyển chọn, trong vòng 10 ngày sẽ gửi kết quả tới thí sinh qua bưu điện. 

⑥Nộp học phí năm 1 
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 Năm thứ１ Năm thứ ２ Tổng  

Phí nhập học 100,000 yên ― 100,000 yên 

Học phí 750,000 yên 750,000 yên 1,500,000 yên 

Phí tài liệu・thực tập 100,000 yên 100,000 yên 200,000 yên 

Phí trang thiết bị 100,000 yên 100,000 yên 200,000 yên 

Tổng  1,050,000 yên 950,000 yên 2,000,000 yên 

① Phí tài liệu・thực tập bao gồm tiền sách giáo khoa, quần áo thực tập, bảo hiểm học sinh, phí nấu ăn, phí tài liệu bổ 

trợ,vv… 

② Các chi phí liên quan tới việc xin cấp tư cách sẽ trả theo thực phí.  

③ Phí đi lại cần thiết khi thực tập sẽ trả theo thực phí. 
※Có thể thay đổi theo từng năm,.        

 

Phương thứ nộp 

Nộp vào tài khoản chỉ định theo 1 trong các phương pháp sau: 

① Nộp 1 lần cho học phí cả năm 

② Nộp thành 2 kỳ (kỳ trước 675,000 yên, kỳ sau 375,000 yên) 

  

Chế độ hỗ trợ học phí 

Học sinh có nguyện vọng hãy liên lạc với trường . 

① Quỹ học tập để trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi của Tổ chức phúc lợi xã hội Hiệp hội phúc lợi xã 

hội phủ Osaka  

Số  t iền cho  vay tối  đa 
Tiền học：50,000 yên（tháng）  Tiền nhập học・tiền chuẩn bị tìm việc：mỗi loại 200,000 yên 

chi phí dành cho việc dự thi kỳ thi quốc gia: 40,000 yên (năm)  2 năm 1,680,000 yên 

P h ư ơ n g  t h ứ c  đ ă n g  k ý Tiến hành thủ tục đăng ký sau khi nhập học tại trường. 

T h a m  k h ả o 
Sau khi tốt nghiệp nếu làm việc 5 năm trở lên tại các cơ sở liên quan tới phúc lợi trong phủ Osaka 

sẽ được miễn nghĩa vụ hoàn trả. 

② Chế độ học bổng của Pháp nhân trường học Học viện Mirai  

Là chế độ cho vay học phí không lãi suất cho học sinh ( du học sinh) có nguyện vọng học lên tại trường nhằm hỗ trợ 

khuyến khích cho ước mơ học lên cao. 

Khi sử dụng chế độ này hãy đăng ký sau khi hiểu rõ các điều kiện dưới đây. 

【Chi tiết về chế độ】 

Những học sinh làm thêm tại các cơ sở dưỡng lão thông qua công ty nhân lực cùng tập đoàn với trường có thể nhận 

hỗ trợ học phí từ công ty này. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết học phí 

 

＜Trình tự đăng ký＞ 

Kỳ thi nhập học「Trúng tuyển」 

▼ 

「Quyết định」Nơi làm thêm 

▼ 

「Bắt đầu」Làm thêm 

▼ 

Công ty phái cử nhân lực chi trả học phí 

＜Trình tự tới khi quyết định nơi làm thêm＞ 

Nghe nguyện vọng của học sinh 

▼ 

Giới thiệu nơi làm thêm 

▼ 

Quyết định nơi làm thêm 

※Hỗ trợ cả trong quá trình làm thêm 


