TRƯỜNG THPT SENDAI IKUEI GAKUIN
TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB)
(Thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, Nhật Bản)
Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Du học Plus

Thông báo tuyển sinh khóa nhập học tháng 10/2021
Điều kiện nhập học

1. Học sinh có nguyện vọng học lên đại học tại Nhật Bản và có nỗ
lực để làm được việc đó.
2. Học sinh có thể tuân thủ pháp luật Nhật Bản, nội quy nhà
trường.
3. Học sinh có thể chứng minh được đã có quá trình học tiếng
Nhật tại Việt Nam 1 năm trở lên.
4. Học sinh sẽ tốt nghiệp THCS tháng 5/2021 hoặc đang học
THPT tại Việt Nam.
5. Học sinh có sức khỏe tốt.
Lưu ý:
(1) Những học sinh nhập học từ năm lớp 12 (1,5 năm), ngoài các
điều kiện trên cần thỏa mãn toàn bộ 4 điều kiện dưới đây:
1. Sinh trong khoảng từ 2/4/2002 đến 1/4/2005.
2. Tối thiểu đã học xong chương trình lớp 11.
3. Học xong lớp 11 trước ngày 30/6/2021.
4. Có chứng chỉ tiếng Nhật N3 hoặc trình độ tương đương N3.
(2) Những học sinh nhập học từ năm lớp 11 (2,5 năm), ngoài các
điều kiện trên cần thỏa mãn toàn bộ 3 điều kiện dưới đây:
1. Sinh trong khoảng từ 2/4/2003 đến 1/4/2006.
2. Tối thiểu đã học xong chương trình lớp 10.
3. Học xong lớp 10 trước ngày 30/6/2021.
(3) Những học sinh nhập học từ lớp 10 (3,5 năm) ngoài các điều
kiện trên cần thỏa mãn toàn bộ 3 điều kiện dưới đây:
1. Sinh trong khoảng từ 2/4/2004 đến 1/4/2007
2. Tối thiểu đã học xong lớp 9.
3. Tốt nghiệp THCS trước 20/6/2021

Chương trình học
Thời hạn nộp hồ sơ
Thi sơ tuyển
Ngày thi tuyển
Thông báo kết quả
sơ tuyển
Hồ sơ xin cấp Giấy
chứng nhận tư cách
sư trú (COE)

1,5 năm/2,5 năm/3,5 năm (nhập học tháng 10/2021)
30/4/2021
Tiếng Nhật; tiếng Anh; Toán; xét hồ sơ; phỏng vấn
Nửa cuối tháng 5/2021 (ngày cụ thể sẽ có thông báo sau)
Sau 2 tuần
Đơn xin nhập học (theo mẫu)
Lý do du học (theo mẫu)
Đơn bảo lãnh (theo mẫu)
Giấy tờ chứng minh quan hệ với người bảo lãnh
Giấy xác nhận công việc của người bảo lãnh (trường hợp tự
kinh doanh nộp bản sao Giấy phép kinh doanh)
6. Giấy xác nhận thu nhập hàng năm của người bảo lãnh (quá khứ
3 năm)
7. Giấy xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng của người bảo lãnh

1.
2.
3.
4.
5.

Lưu ý về giấy tờ

Trình tự làm hồ sơ
cho đến lúc nhập
học

Kinh phí (trường
hợp học sinh ở ký
túc xá)

Kinh phí (trường
hợp học sinh ở
Homestay 6 tháng
+ ở ký túc xá 1
năm)

8. Bản sao Sổ tiết kiệm, hoặc Sao kê tài khoản của người bảo lãnh
(quá khứ 2 năm)
9. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS
10. Giấy chứng nhận đang học (THCS/THPT)
11. Bản sao Học bạ (2 bản)
12. Giấy xác nhận quá trình học tiếng Nhật
13. Bản sao Hộ khẩu gia đình
14. 3 ảnh 3cm x 4cm
15. Bản sao Hộ chiếu (nếu có)
16. Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (JLPT, J-TEST, v.v…) (nếu có)
17. Phiếu khám sức khỏe (theo mẫu nhà trường)
18. Giấy đồng ý đi du học (theo mẫu nhà trường)
19. Phiếu điều tra cá nhân (theo mẫu nhà trường)
20. Phiếu khoám sức khỏe (2) (theo mẫu nhà trường)
21. Bản cam kết (theo mẫu nhà trường)
(Các giấy tờ mục 1 ~ 3 nộp khi đăng ký thi đầu vào, các giấy tờ
còn lại nộp sau khi trúng tuyển)
(1) Sử dụng khổ giấy A4 cho các loại giấy tờ
(2) Các giấy tờ do nhà trường, công ty phát hành cần có tiêu đề ghi
rõ tên cơ quan, địa chỉ, điện thoại, fax, địa chỉ email, v.v... in
trên giấy chuyên dụng.
(3) Các giấy tờ ghi ngày cấp không quá 3 tháng, càng mới càng tốt.
- Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam (Công ty Cổ phần Du học
Plus) nộp hồ sơ sang trường, trường nộp hồ sơ lên Cục QLNC
- Cục QLNC cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú
- Xin visa tại Đại sứ quán (tổng lãnh sự quán) Nhật Bản tại Việt
Nam
- Sang Nhật Bản nhập học
1. 1,5 năm đầu tiên (10/2021~3/2023) là 3,250,000JPY
2. Các năm sau mỗi năm 1,670,000JPY)
Kinh phí trên bao gồm:
- Phí ký túc xá (bao gồm cả tiền thuê chăn đệm, tiền điện nước)
- Tiền ăn (ăn sáng & ăn tối),
- Tiền học phí
- Tiền sách giáo khoa cơ bản
- Tiền đồng phục
- Phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân
- Phí tham quan học tập của du học sinh
- Phí thủ tục hành chính tại Nhật
Kinh phí trên không bao gồm:
- Phí phụ trợ (bổ sung sách giáo khoa, phí hoạt động ngoài
trường, v.v…)
- Tiền ăn trưa (tiền ăn trưa học sinh tự thanh toán tại căng tin nhà
trường)
- Tiền ăn trong những ngày nhà ăn của trường đóng cửa (bữa
sáng & bữa tối, khoảng 20 ngày/năm)
- Tiền điện nước bổ sung (trường hợp dùng quá mức cho phép)
1. 1,5 năm đầu tiên (10/2021~3/2023) là 3,250,000JPY
2. Các năm sau mỗi năm 1,670,000JPY
Kinh phí trên bao gồm:
- Phí ký nhà ở (bao gồm cả tiền thuê chăn đệm, tiền điện nước)
- Tiền ăn (ăn sáng & ăn tối, riêng thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ
có thêm ăn trưa)

Các lưu ý khác

- Tiền học phí
- Tiền sách giáo khoa cơ bản
- Tiền đồng phục
- Phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân
- Phí tham quan học tập của du học sinh
- Phí thủ tục hành chính tại Nhật
Kinh phí trên không bao gồm:
- Phí phụ trợ (bổ sung sách giáo khoa, phí hoạt động ngoài
trường, v.v…)
- Tiền ăn trưa
Ghi chú: Từ năm thứ hai trở đi cần trao đổi với nhà trường về nguyện
vọng ở ký túc xá hay homestay.
(1) Việc học sinh vào khóa học nào nhà trường tôn trọng nguyện
vọng của học sinh. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ căn cứ
vào năng lực học tập, thái độ học tập, năng lực tiếng Nhật,
v.v… của học sinh đó.
(2) Tình trạng ký túc xá còn phòng trống hay không cũng ảnh
hưởng đến nguyện vọng nhập học của học sinh. Nhà trường có
thể từ chối nếu ký túc xá không còn phòng trống.
(3) Nhà trường đón học sinh miễn phí tại sân bay Sendai hoặc nhà
ga tàu điện Sendai.

THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG
Website: https://www.sendaiikuei.ed.jp/hs/

Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam
Công ty Cổ phần Du học Plus
Tầng 3, số 41 phố Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024-3232-1859
Hotline (1): 079-220-9888 Hotline (2): 0906-434-999
E-mail: info@duhocplus.vn
Website: http://duhocplus.vn
Facebook: https://www.facebook.com/duhoc.plus.vn/

