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Trình tự nhập học ........................................................................................................................ Trang 3 
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Chứng nhận “Chuyên viên senmonshi”  

 

Tại trường chúng tôi, sinh viên tốt nghiệp các khóa học trên 2 năm sẽ được cấp chứng nhận “ Chuyên 

viên Senmonshi”, sinh viên tốt nghiệp khóa học 4 năm sẽ được cấp bằng chứng nhận “Chuyên viên cao cấp 

Kodo Senmonshi”. 

“Chuyên viên senmonshi” là thuật ngữ được hình thành để chỉ chế độ đánh giá tương ứng với thành quả 

học tập tại các trường chuyên môn tại Nhật Bản ( Senmon gakko). Sinh viên hoàn thành khóa học 2 năm 

trở lên tại các trường Senmon được Bộ trưởng Bộ Giáo dục công nhận, thì sẽ được chứng nhận danh hiệu 

này. Ngoài ra, người được cấp chứng nhận “Chuyên viên Senmonshi” còn có cơ hội liên thông lên bậc đại 

học. 
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KHOA TUYỂN SINH  

 

TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÚC LỢI Y TẾ YOMIURI   

※Chỉ tiêu bao gồm cả người Nhật 

 

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ÔTÔ YOMIURI    

※Chỉ tiêu bao gồm cả người Nhật 

 

 

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC 

 Du học sinh có nguyện vọng vào trường vui lòng đáp ứng các điều kiện từ mục 1 đến mục 5 dưới đây: 

1. Từ 18 tuổi trở lên, đã hoàn thành xong 12 năm chương trình giáo dục phổ thông (tốt nghiệp cấp 3). 

2. Tại thời điểm nhập học phải có trên 6 tháng học tại các trường tiếng Nhật (trường có tên trong danh 

sách công bố của Bộ Tư Pháp) . Đối với du học sinh học ở các trường học tại Nhật Bản (tiểu học, 

trung học, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, cao học v.v. theo quy định trong Bộ luật năm Chiêu 

Hòa 22 Chương 26 Điều 1 về trường học, trừ trường mẫu giáo) thì phải có thời gian theo học từ 1 năm 

trở lên và có tỷ lệ chuyên cần tốt. 

3. Có 1 trong 4 bằng chứng nhận tiếng Nhật sau đây: 

① Đỗ kì thi Năng lực tiếng Nhật JLPT trình độ N2 trở lên 

② Kết quả của kì thi Du học Nhật Bản EJU môn tiếng Nhật đạt trên 200 điểm. 

③ Có thành tích trên 400 điểm tại Kì thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT 

④ Vượt qua Kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật do trường tổ chức. 

4. Có địa chỉ liên lạc rõ ràng trong thời gian lưu trú tại Nhật. 

5. Có khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí trong suốt thời gian theo học tại trường. 

 

KHÓA HỌC Tên khoa Năm Học Chỉ tiêu 

 

CHUYÊN NGÀNH CÔNG 

NGHỆP 

Khoa Thông tin Truyền thông 2 năm 40 sinh viên 

Khoa Kiến trúc 2 năm 40 sinh viên 

Khoa Điện khí Điện tử 2 năm 40 sinh viên 

Khoa Phát thanh Truyền hình 2 năm 80 sinh viên 

CHUYÊN NGÀNH PHÚC 

LỢI XÃ HỘI 

Khoa Hộ Lý Điều dưỡng 2 năm 40 sinh viên 

KHÓA HỌC Tên khoa Năm Học Chỉ tiêu 

CHUYÊN NGÀNH 

CÔNG NGHỆP 

Khoa Bảo trì và Sửa chữa ô tô 2 năm 120 sinh viên 

Khoa Bảo trì và Sửa chữa ô tô cấp bậc 1 4 năm  30 sinh viên 
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TRÌNH TỰ NHẬP HỌC 

 

  

 

 

 

     THAM QUAN TRƯỜNG 

 

 

 

◎ Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT trình độ N2 trở lên   

◎ Kì thi Du học Nhật Bản EJU môn tiếng Nhật đạt trên 200 điểm 

◎ Kì thi Năng lực tiếng Nhật thương mại BJT đạt trên 400 điểm 

  【CÓ】         【KHÔNG】 

 

           Kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật         

 

 

 

 

      Nộp hồ sơ xin nhập học 

 

 

         Kì thi nhập học 

 

 

        Thủ tục nhập học 

 

 

 

 

 

 

            Nhập học 

 

 

 

【LƯU Ý】Trường hợp có thời hạn lưu trú đến trước tháng 5, hoặc trường hợp phải chuyển đổi tư 

cách lưu trú（在留資格変更）thì học sinh cần tự làm thủ tục gia hạn lưu trú hoặc chuyển đổi tư cách 

lưu trú trước khi nhập học. 

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ xin nhập học cùng những giấy tờ cần thiết, 

thí sinh cần trực tiếp mang đến trường nộp. Hãy liên hệ đặt lịch hẹn 

trước khi đến trường. Thông tin chi tiết xem tại trang 5 đến trang 7. 

 

Thông tin chi tiết xem tại trang 5 đến trang 7. Thí sinh đến dự thi đúng ngày giờ thi đã được quy định. Kết quả thi sẽ 

được gửi về địa chỉ của thí sinh qua đường bưu điện trong vòng 1 tuần 

sau ngày thi. Thông tin chi tiết xem tại trang 5 đến trang 7. 

Chuyển khoản học phí và nộp các giấy tờ cần thiết trong thời hạn làm 

thủ tục nhập học (2 tuần kể từ ngày thi). Đối với thí sinh dự thi các đợt 

thi nhập học đến tháng 12 (từ đợt 1 đến đợt 5, 6) thì có thể đóng tiền 

nhập học và tiền học phí kì đầu (tuần cuối tháng 2) thành 2 đợt. Thí sinh 

có thể nhận được “Giấy phép nhập học” sau khi đã nộp xong hết tiền 

nhập học và học phí kì đầu. Lưu ý, trường hợp quá hạn làm thủ tục 

nhập học nhưng thí sinh không liên lạc với nhà trường thì kết quả thi đỗ 

sẽ bị huỷ bỏ. 

Đối với du học sinh chưa có bằng chứng nhận tiếng 

Nhật được liệt kê phía trên, trước khi nộp hồ sơ xin 

nhập học hãy tham dự Kì thi kiểm tra năng lực tiếng 

Nhật do trường tổ chức. Sau khi đỗ kì thi này thì mới 

có thể nộp hồ sơ xin nhập học. Thông tin chi tiết xem 

tại trang 4. 

Tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh tại trường, các buổi tư vấn online 

v.v. để nhận những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xin nhập học. 

※ Cần đăng ký trước khi đến trường (hạn đăng ký là trước ngày đến 

trường 1 ngày) 

※ Xem trang 15,16 để tham khảo lịch trình các buổi tư vấn tuyển sinh 

※ Trường hợp khó khăn trong việc tới trường thì có thể đăng ký tư 

vấn online qua ZOOM. 

Trước Lễ nhập học vào đầu tháng 4, nhà trường sẽ tổ chức một buổi 

hướng dẫn về các hoạt động sinh hoạt tại trường cho sinh viên mới nhập 

học. Lễ nhập học được tổ chức chung cả 2 trường Trường Khoa học 

Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri, cùng với Trường chuyên môn ô tô 

Yomiuri vào thứ Sáu ngày mùng 8 tháng 4. 
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KÌ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT 

N Trường hợp chưa có bằng chứng nhận JLPT trình độ N2 trở lên, kì thi Du học Nhật Bản EJU môn tiếng 

Nhật đạt trên 200 điểm, Kì thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT đạt trên 400 điểm v.v. thì thí sinh cần 

phải tham dự “Kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật” do trường tổ chức. Thí sinh có thể nộp đơn xin nhập 

học sau khi đỗ kì thi này. Thí sinh đã có bằng chứng nhận tiếng Nhật được liệt kê phía trên không cần tham 

dự Kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật này. 

Lịch thi Kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật： 

★Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri, Trường Chuyên môn Ô tô Yomiuri tổ chức lịch 

thi chung.  

Đợt thi Ngày thi Giờ tập chung Địa điểm thi 

Đợt 1 Ngày 13 tháng 6 (Chủ Nhật) 14:00  

 

 

 

Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi 

Y tế Yomiuri 

Đợt 2 Ngày 18 tháng 7 (Chủ Nhật) 14:00 

Đợt 3 Ngày 4 tháng 8 (thứ Tư) 14:00 

Đợt 4 Ngày 25 tháng 8 (thứ Tư) 14:00 

Đợt 5 Ngày 10 tháng 9 (thứ Sáu) 15:00 

Đợt 6 Ngày 29 tháng 9 (thứ Tư) 15:00 

Đợt 7 Ngày 16 tháng 10 (thứ Bảy) 14:00 

Đợt 8 Ngày 28 tháng 11 (Chủ Nhật) 14:00 

Đợt 9 Ngày 19 tháng 12 (Chủ Nhật) 14:00 

Đợt 10 Ngày 23 tháng 1 (Chủ Nhật) 14:00 

 Cách đăng ký:  Nộp đơn đăng ký hoặc đăng ký qua mã QR 

※Đối với trường hợp đăng ký qua đường bưu điện, hãy gửi đơn đăng ký đến địa chỉ của trường dự định 

nộp đơn xin nhập học. Trường hợp trực tiếp đến trường nộp, hãy gọi điện hẹn lịch trước khi đến.Thí 

sinh cũng có thể đăng ký trực tiếp tại các buổi tư vấn tuyển sinh. Lịch các buổi tư vấn tuyển sinh xem ở 

trang 15, 16. 

★ Mã đăng ký QR 

 

 

 

 

 Giấy tờ cần thiết  ① Giấy đăng ký thi  ② Giấy phô tô 2 mặt của thẻ lưu trú ( khổ giấy A4) 

 Lệ phí thi: Miễn phí   Nội dung thi: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu   Thời gian thi: 90 phút 

 Kết quả thi  ◎Giấy thông báo kết quả thi sẽ được gửi tới địa chỉ của thí sinh qua đường bưu điện  

(trong vòng 1 tuần kể từ sau ngày thi) 

 Lưu ý  ◎Thí sinh đến muộn sẽ không được dự thi.     

           ◎ Khi đi mang theo dụng cụ ghi chép (bút chì, bút bi, tẩy), thẻ lưu trú. Không cần thẻ dự thi. 

 

Thí sinh muốn đăng ký thi Kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật thì cần phải Đăng ký tham gia Buổi 

tư vấn tuyển sinh 
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NỘP HỒ SƠ XIN NHẬP HỌC VÀ KỲ THI NHẬP HỌC 

 

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ xin nhập học : 

 Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri: 

Từ thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022 (tham khảo trang 7) 

 Trường Chuyên môn Ô tô Yomiuri: 

Từ thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến thứ Ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 (tham khảo trang 7) 

 Thí sinh cần gọi điện đặt lịch hẹn sau đó trực tiếp mang hồ sơ xin nhập học đến trường nộp.  

Lưu ý, trường không nhận hồ sơ qua đường bưu điện. 

Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ sau thời hạn tiếp nhận hồ sơ được ghi phía trên thì vui lòng liên hệ 

với nhà trường để được tư vấn chi tiết. 

 

Lệ phí xét tuyển : 20000 yên, hãy nộp phí xét tuyển này cùng với hồ sơ xin nhập học.  

※Lưu ý, thí sinh nhận Học Bổng phát báo của Hiệp hội học bổng khuyến học Yomiuri thì sẽ được miễn 

khoản phí xét tuyển này. 

 

Các chế độ nhập học: 

 

 TIẾN CỬ CỦA TRƯỜNG   

 

Áp dụng với thí sinh thỏa mãn 3 tiêu chuẩn tiến cử được liệt kê dưới đây, nhận được đơn tiến cử do hiệu 

trưởng trường (cơ quan) dạy tiếng Nhật đang theo học( hoặc đã tốt nghiệp) phát hành. 

【Tiêu chuẩn tiến cử】    

① Học tiếng Nhật trên 1 năm. 

② Có bằng chứng nhận JLPT trình độ N2 trở lên, kì thi Du học Nhật Bản EJU môn tiếng Nhật đạt trên 

200 điểm, Kì thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT đạt trên 400 điểm, hoặc được các cơ quan 

giáo dục tiếng Nhật đánh giá là có trình độ tiếng Nhật tương đương với các trình độ được liệt kê 

phía trên (thí sinh thi đỗ Kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật do trường chúng tôi tổ chức cũng được 

công nhận là đạt điều kiện này). 

③ Tỉ lệ chuyên cần của trường tiếng Nhật, trường đang theo học v.v. đạt trên 90%. 

【Ưu đãi】Thí sinh nộp hồ sơ xin nhập học trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ thì sẽ được hưởng chế độ giảm 

học phí của Nhập học tiến cử ( tham khảo trang 8). 

 

  TIẾN CỬ CỦA TRƯỜNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH   

 

Áp dụng với thí sinh đang theo học (hoặc đã tốt nghiệp) trường tiếng Nhật có tên trong danh sách được 

trường chúng tôi chỉ định, thỏa mãn các tiêu chuẩn tiến cử liệt kê phía dưới, nhận được giấy tiến cử do trường 

tiếng Nhật phát hành. Danh sách tên trường được chỉ định được liệt kê ở trang 13,14.  

【Tiêu chuẩn tiến cử】 

① Có 1 trong những bằng chứng nhận sau: JLPT trình độ N2 trở lên, kì thi Du học Nhật Bản EJU môn 

tiếng Nhật đạt trên 200 điểm, Kì thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT đạt trên 400 điểm... 

② Được đánh giá là có trình độ tiếng Nhật tương đương với trình độ được liệt kê phía trên bởi các cơ 

quan giáo dục tiếng Nhật (thí sinh thi đỗ Kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật do trường chúng tôi tổ 

chức cũng được công nhận là đạt điều kiện này). 

【Ưu đãi】Thí sinh nộp hồ sơ xin nhập học trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ thì sẽ được hưởng chế độ giảm 

học phí của Nhập học tiến cử ( tham khảo trang 8) 

 

    NHẬP HỌC THÔNG THƯỜNG    

 

Áp dụng với các thí sinh không nhận được giấy tiến cử được nêu phía trên. 
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【CÁC LOẠI GIẤY TỜ TRONG HỒ SƠ XIN NHẬP HỌC】 

Yêu cầu thí sinh để các giấy tờ liệt kê phía dưới vào trong phong thư được quy định do trường phát, đặt 

lịch hẹn, sau đó trực tiếp mang đến trường nộp. 

 

1. Đơn xin nhập học（★） Dán ảnh 4cm×3cm vào đơn xin nhập học. 

2. Các mẫu giấy tờ do trường phát (★)  

① Sơ yếu lý lịch  

② Giấy khảo sát lý do ứng tuyển  

③ Giấy khảo sát về người liên lạc tại Nhật   

④ Giấy khảo sát về việc chi trả học phí và sinh hoạt phí 

⑤ Bản cam kết của du học sinh 

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy chứng nhận thành tích học tập tại nước xuất xứ (bản gốc). 

※ Ngoài giấy chứng nhận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, các giấy chứng nhận bằng ngôn ngữ 

khác phải kèm theo bản dịch tiếng Nhật. 

※ Người đã tốt nghiệp đại học(Cao đẳng) của Trung Quốc (trừ những người tốt nghiệp khóa học 

chính quy) thì sau khi nhập học cần phải nộp giấy báo cáo chứng nhận trình độ học vấn. 

4. Giấy chứng nhận triển vọng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp), giấy chứng nhận thành tích 

học tập, giấy chứng nhận tỉ lệ chuyên cần của trường (hoặc cơ quan) giáo dục tiếng Nhật. 

※ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trường tiếng Nhật, hiện đang theo học tại các trường senmon, đại học 

v.v. thì cần nộp giấy tờ của cả trường tiếng Nhật đã tốt nghiệp và trường hiện đang theo học. 

5. Các loại bằng chứng nhận tiếng Nhật ( có 1 trong 4 bằng chứng nhận liệt kê dưới đây) 

① Bằng chứng nhận Kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT trình độ N2 trở lên. 

② Giấy thông báo thành tích Kì thi du học Nhật Bản EJU đạt trên 200 điểm 

③ Bằng chứng nhận Kì thi năng lực tiếng Nhật thương mại đạt trên 400 điểm. 

④ Giấy thông báo thi đỗ Kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật do nhà trường tổ chức. 

6. Giấy tiến cử (★)  

※ Thí sinh nhập học theo chế độ nhập học thông thường thì không cần nộp giấy tờ này 

7. Tem 374 yên (dùng để gửi phiếu dự thi về cho thí sinh) 

8. Phí xét tuyển  2,0000 yên 

※ Thí sinh nhận Học Bổng phát báo của Hiệp hội học bổng khuyến học Yomiuri được miễn khoản phí 

xét tuyển này. 

9. Hộ chiếu, thẻ lưu trú (tất cả đều là bản gốc) 

10. Sổ tiết kiệm ngân hàng, giấy khai thuế, giấy chứng nhận chuyển tiền (bản gốc) v.v. Các loại giấy tờ 

chứng minh liên quan đến việc chi trả học phí và sinh hoạt phí. 

※Thí sinh nhận được Học bổng phát báo của Hiệp hội học bổng khuyến học Yomiuri thì cần nộp giấy 

Thông báo trúng tuyển học bổng (Naiteitsuchi). 

 Giấy tờ có gắn (★) sẽ được nhận khi đến tham quan trường, tham gia các buổi hướng dẫn tuyển sinh. 

 Các giấy tờ thuộc mục 3, mục 9 và mục 10 sẽ được copy tại trường sau đó hoàn trả lại bản gốc cho thí 

sinh. 

Hãy gọi điện đặt lịch hẹn trước khi đến, 

sau đó trực tiếp mang hồ sơ đến nộp tại Phòng tư vấn du học sinh. 

Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri:  TEL 03-3868-0408 

Trường Chuyên môn Ô tô Yomiuri:                  TEL  03-3685-6761 

【Nội dung thi】  Kết quả của kì thi nhập học được quyết định dựa trên việc xét duyệt hồ sơ và thành 

tích thi của thí sinh như sau: 

① Xét duyệt hồ sơ (tư cách lưu trú, điều kiện nhập học, năng lực tiếng Nhật, người chi trả kinh phí v.v.) 

① Thi viết       45 phút (viết đoạn văn khoảng 400 chữ) 

② Thi phỏng vấn  15 phút (Xem xét lý do xin nhập học, năng lực tiếng Nhật của thí sinh) 

【Kết quả thi】  Kết quả thi sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ của thí sinh trong vòng 1 tuần 

sau khi thi. Kết quả thi không được thông báo qua điện thoại. 
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【LỊCH KỲ THI NHẬP HỌC】Lưu ý: Mỗi trường đều có lịch thi và thời hạn tiếp nhận hồ sơ khác nhau. 

 

 TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÚC LỢI Y TẾ YOMIURI   

SĐT trực tuyến Phòng tư vấn du học sinh: 03-3868-0408      SĐT miễn phí : 0120-064-490 

Khoa Thông tin Truyền thông, Khoa Kiến trúc, Khoa Điện Khí Điện tử, Khoa Phát thanh Truyền hình, Khoa Hộ lý Điều dưỡng 

Đợt thi Ngày thi 
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ xin nhập học  

(không tiếp nhận hồ sơ ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ) 

Đợt 1 Ngày 28 tháng 9 (thứ Ba) Ngày 1 tháng 9 (thứ Tư) ~ Ngày 16 tháng 9 (thứ Năm) 

Đợt 2 Ngày 19 tháng 10 (thứ Ba) Ngày 17 tháng 9 ( thứ Sáu) ~ Ngày 7 tháng 10 (thứ Năm) 

Đợt 3 Ngày 2 tháng 11 (thứ Ba) Ngày 8 tháng 10 (thứ Sáu) ~ Ngày 21 tháng 10 (thứ Năm) 

Đợt 4 Ngày 14 tháng 11 (Chủ Nhật) Ngày 22 tháng 10 (thứ Sáu) ~ Ngày 4 tháng 11(thứ Năm) 

Đợt 5 Ngày 21 tháng 12 (thứ Ba) Ngày 5 tháng 11 (thứ Sáu) ~ Ngày 9 tháng 12 (thứ Năm) 

Đợt 6 Ngày 25 tháng 1 (thứ Ba) Ngày 10 tháng 12 (thứ Sáu) ~ Ngày 13 tháng 1 (thứ Năm) 

Đợt 7 Ngày 6 tháng 2 (Chủ Nhật) Ngày 14 tháng 1 (thứ Sáu) ~ Ngày 27 tháng 1 (thứ Năm) 

Đợt 8 Ngày 20 tháng 2 (Chủ Nhật) Ngày 28 tháng 1 (thứ Sáu) ~ Ngày 9 tháng 2 (thứ Tư) 

Đợt 9 Ngày 6 tháng 3 (Chủ Nhật) Ngày 10 tháng 2 (thứ Năm) ~ Ngày 24 tháng 2 (thứ Năm) 

Đợt 10 Ngày 11 tháng 3 (thứ Sáu) Ngày 25 tháng 2 (thứ Sáu) ~ Ngày 4 tháng 3 (thứ Sáu) 

 Tùy theo tình hình thực tế Ngày 7 tháng 3 (thứ Hai) ~ 

 

 TRƯỜNG CHUYÊN MÔN Ô TÔ YOMIURI   ☎ 03-3685-6761 

Khoa Bảo trì và Sửa chữa ô tô, Khoa Bảo trì và Sửa chữa ô tô cấp bậc 1 

Đợt thi Ngày thi 
Thời hạn nộp hồ sơ xin nhập học 

(không tiếp nhận hồ sơ ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ) 

Đợt 1 Ngày 18 tháng 9 (thứ Bảy) Ngày 1 tháng 9 (thứ Tư) ~ Ngày 6 tháng 9 (thứ Hai) 

Đợt 2 Ngày 3 tháng 10 (Chủ Nhật) Ngày 7 tháng 9 (thứ Ba) ~ Ngày 22 tháng 9 (thứ Tư) 

Đợt 3 Ngày 16 tháng 10 (thứ Bảy) Ngày 24 tháng 9 (thứ Sáu) ~ Ngày 4 tháng 10 (thứ Hai) 

Đợt 4 Ngày 7 tháng 11 (Chủ Nhật) Ngày 5 tháng 10 (thứ Ba) ~ Ngày 18 tháng 10 (thứ Hai) 

Đợt 5 Ngày 28 tháng 11 (Chủ Nhật) Ngày 19 tháng 10 (thứ Ba) ~ Ngày 8 tháng 11 (thứ Hai) 

Đợt 6 Ngày 19 tháng 12 (Chủ Nhật) Ngày 9 tháng 11 (thứ Ba) ~ Ngày 7 tháng 12 (thứ Ba) 

Đợt 7 Ngày 16 tháng 1 (Chủ Nhật) Ngày 8 tháng 12 (thứ Tư) ~ Ngày 24 tháng 12 (thứ Sáu) 

Đợt 8 Ngày 6 tháng 2 (Chủ Nhật) Ngày 11 tháng 1 (thứ Ba) ~ Ngày 25 tháng 1 (thứ Ba) 

Đợt 9 Ngày 20 tháng 2 (Chủ Nhật) Ngày 26 tháng 1 (thứ Tư) ~ Ngày 8 tháng 2 (thứ Ba) 

Đợt 10 Ngày 6 tháng 3 (Chủ Nhật) Ngày 9 tháng 2 (thứ Tư) ~ Ngày 22 tháng 2 (thứ Ba) 

 Tùy theo tình hình thực tế Ngày 24 tháng 2 (thứ Năm) ~ 

〈LƯU Ý〉 

① Việc tiếp nhận hồ sơ xin nhập học có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nếu đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh. 

② Thí sinh có nguyện vọng nộp đơn xin nhập học kể từ sau đợt thi cuối cùng trở đi thì hãy liên lạc trước 

để biết thêm thông tin chi tiết. 

③ Ngày giờ thi sẽ được thông báo trong phiếu dự thi. Phiếu dự thi sẽ được gửi đến địa chỉ của thí sinh 

trước ngày thi 3~4 ngày. Hãy liên lạc với trường trong trường hợp phiếu dự thi không được gửi tới. 
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CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HỌC PHÍ 

 

Đối với du học sinh tư phí nhập học Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri, Trường 

Chuyên môn Ô tô Yomiuri thì Học viện Khoa học Công nghệ Yomiuri có những chế độ hỗ trợ tài chính 

riêng. 

 

CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI NHẬP HỌC TIẾN CỬ   Số tiền miễn giảm: 5,0000 yên 

 

Du học sinh tư phí nhập học bằng “Chế độ Tiến cử của trường”, hoặc “Chế độ Tiến cử của trường được 

chỉ định” thì sẽ được miễn giảm một phần học phí khi làm thủ tục nhập học. 

 Thời gian áp dụng chế độ:  

 Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri: 

Từ thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022 

 Trường Chuyên môn Ô tô Yomiuri: 

Từ thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến thứ Ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 

 

 CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT 

 

 Du học sinh tư phí có bằng chứng nhận Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT trình độ N2 trở lên, hoặc thành 

tích Kỳ thi Du học Nhật Bản đạt trên 200 điểm sẽ được miễn giảm một phần học phí. Tuy nhiên, chế độ 

này không áp dụng đối với sinh viên đang hưởng chế độ học bổng của Hiệp hội học bổng khuyến học 

Yomiuri, Học bổng quốc phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Điều kiện: Cho tới tháng 9 năm học thứ 2, các sinh viên theo học tại trường thỏa mãn điều kiện được ghi 

dưới đây sẽ được nhận học bổng này. 

✔Thời điểm nhập học:  

Có bằng JLPT N2, EJU 200 điểm trở lên (không tính điểm thi viết)    Giảm 10,0000 yên học phí 

    Có bằng JLPT N1, EJU 300 điểm trở lên (tính cả điểm thi viết)       Giảm 15,0000 yên học phí 

✔Trong thời gian theo học tại trường: 

Có bằng JLPT N2, EJU 200 điểm trở lên (không tính điểm thi viết)    Giảm 10,0000 yên học phí 

    Có bằng JLPT N1, EJU 300 điểm trở lên (tính cả điểm thi viết)       Giảm 5,0000 yên học phí 

 Phương pháp hỗ trợ:  

※ Đối với sinh viên thỏa mãn điều kiện trên khi nộp hồ sơ xin nhập học, thì sẽ được giảm tiền học phí 

kỳ đầu năm 1.  

※ Đối với sinh viên thỏa mãn điều kiện trên sau khi nhập học, thì sẽ được giảm tiền học phí của kỳ tiếp 

theo.  

 

 CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT DÀNH CHO DU HỌC SINH    Số tiền học bổng: 10,0000 yên 

 

 Sau khi nhập học, sinh viên có tỉ lệ chuyên cần và thành tích học tập năm 1 đạt đủ tiêu chuẩn được nêu 

dưới đây, thì sẽ được miễn giảm một phần học phí. Chế độ này được áp dụng trong thời gian theo học tại 

trường. Tuy nhiên chế độ này không áp dụng đối với sinh viên đang hưởng chế độ học bổng của Hiệp hội 

học bổng khuyến học Yomiuri, Học bổng quốc phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Điều kiện xét duyệt:  

 ✔Tỉ lệ chuyên cần:  

Sinh viên Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri  Tỉ lệ chuyên cần năm 1  trên 90% 

Sinh viên Trường Chuyên môn Ô tô Yomiuri                  Tỉ lệ chuyên cần năm 1  trên 95%. 

(Chú ý, tỉ lệ chuyên cần được tính bao gồm cả chuyên cần của tiết học tiếng Nhật) 

✔Thành tích học tập: Sinh viên đạt thành tích học tập nhất định 

 

Phương pháp hỗ trợ: Giảm tiền học phí của kỳ đầu năm 2 
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  HỌC PHÍ 

 

 Lưu ý, học phí của mỗi khoa khác nhau, vì vậy hãy xem và xác nhận tại bảng liệt kê học phí phía dưới. 

 Đối với thí sinh dự thi các đợt thi nhập học đến tháng 12 (đợt 1 đến đợt 5, 6) thì có thể đóng phí nhập học 

và tiền học phí kì đầu (tuần cuối tháng 2) thành 2 đợt. Thí sinh sẽ được nhận “ Giấy phép nhập học” sau khi 

nộp xong hết tiền nhập học và học phí kì đầu. 

 Thí sinh dự thi kì thi nhập học từ tháng 1 trở đi thì cần đóng phí nhập học và học phí kỳ đầu cùng một lúc. 

 Du học sinh tư phí nhập học bằng chế độ “Nhập học tiến cử” được giảm 5,0000 yên học phí kỳ đầu (tuần 

cuối tháng 2). Du học sinh theo học tại trường có tỉ lệ chuyên cần và thành tích học tập năm 1 đạt đủ tiêu 

chuẩn, thì sẽ được giảm 10,0000 yên học phí của kỳ đầu năm 2 (thông tin chi tiết xem tại trang 8). 

※ Số tiền ghi ở hàng dưới cùng trong bảng liệt kê học phí là tổng học phí sau khi áp dụng chế độ hỗ trợ 

học phí (Không tính Chế độ học bổng năng lực tiếng Nhật) 

※ Ngoài tổng số tiền ghi ở hàng dưới cùng thì còn có các khoản cần đóng khác như phí sách giáo khoa, 

phí tài liệu giảng dạy v.v. (thông tin chi tiết xem tại trang 12). 

 

 TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÚC LỢI Y TẾ YOMIURI 

 

Khoa Thông tin Truyền thông , Khoa Kiến trúc 

 

Năm 1 Năm 2 

Tổng cộng Kỳ đầu Kỳ sau Kỳ đầu  Kỳ sau 

Khi làm thủ 

tục nhập học 
Cuối tháng 2 Cuối tháng 9 Cuối tháng 3 Cuối tháng 9 

Phí nhập học 20,0000 yên      

Học phí  25,5000 yên 25,5000 yên 25,5000 yên 25,5000 yên  

Phí cơ sở vật chất  15,5000 yên 15,5000 yên 15,5000 yên 15,5000 yên  

Phí thực hành  9,0000 yên 9,0000 yên 9,0000 yên 9,0000 yên  

Tổng cộng 20,0000 yên 50,0000 yên 50,0000 yên 50,0000 yên 50,0000 yên 220,0000 yên 

Số tiền sau khi áp dụng 

chế độ hỗ trợ học phí  
20,0000 yên 45,0000 yên 50,0000 yên 40,0000 yên 50,0000 yên 205,0000 yên 

 

Khoa Điện khí Điện tử 

 

Năm 1 Năm 2 

Tổng cộng Kỳ đầu Kỳ sau Kỳ đầu  Kỳ sau 

Khi làm thủ 

tục nhập học 
Cuối tháng 2 Cuối tháng 9 Cuối tháng 3 Cuối tháng 9 

Phí nhập học 20,0000 yên      

Học phí  24,5000 yên 24,5000 yên 24,5000 yên 24,5000 yên  

Phí cơ sở vật chất  15,5000 yên 15,5000 yên 15,5000 yên 15,5000 yên  

Phí thực hành  9,0000 yên 9,0000 yên 9,0000 yên 9,0000 yên  

Tổng cộng 20,0000 yên 49,0000 yên 49,0000 yên 49,0000 yên 49,0000 yên 216,0000 yên 

Số tiền sau khi áp dụng 

chế độ hỗ trợ học phí  
20,0000 yên 44,0000 yên 49,0000 yên 39,0000 yên 49,0000 yên 201,0000 yên 
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Khoa Phát thanh Truyền hình 

 

Năm 1 Năm 2 

Tổng cộng Kỳ đầu Kỳ sau Kỳ đầu  Kỳ sau 

Khi làm thủ 

tục nhập học 
Cuối tháng 2 Cuối tháng 9 Cuối tháng 3 Cuối tháng 9 

Phí nhập học 20,0000 yên      

Học phí  30,0000 yên 30,0000 yên 30,0000 yên 30,0000 yên  

Phí cơ sở vật chất  16,0000 yên 16,0000 yên 16,0000 yên 16,0000 yên  

Phí thực hành  10,0000 yên 10,0000 yên 10,0000 yên 10,0000 yên  

Tổng cộng 20,0000 yên 56,0000 yên 56,0000 yên 56,0000 yên 56,0000 yên 244,0000 yên 

Số tiền sau khi áp dụng 

chế độ hỗ trợ học phí  
20,0000 yên 51,0000 yên 56,0000 yên 46,0000 yên 56,0000 yên 229,0000 yên 

 

 

 

Khoa Hộ lý Điều dưỡng 

 

Năm 1 Năm 2 

Tổng cộng Kỳ đầu Kỳ sau Kỳ đầu  Kỳ sau 

Khi làm thủ 

tục nhập học 
Cuối tháng 2 Cuối tháng 9 Cuối tháng 3 Cuối tháng 9 

Phí nhập học 18,0000 yên      

Học phí  29,5000 yên 29,5000 yên 29,5000 yên 25,5000 yên  

Phí cơ sở vật chất  11,0000 yên 11,0000 yên 11,0000 yên 11,0000 yên  

Phí thực hành  8,0000 yên 8,0000 yên 8,0000 yên 8,0000 yên  

Tổng cộng 18,0000 yên 48,5000 yên 48,5000 yên 48,5000 yên 48,5000 yên 212,0000 yên 

Số tiền sau khi áp dụng 

chế độ hỗ trợ học phí  
18,0000 yên 43,5000 yên 48,5000 yên 38,5000 yên 48,5000 yên 197,0000 yên 
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Khoa Bảo trì và Sửa chữa Ô tô , Khoa Bảo trì và Sửa chữa Ô tô Cấp bậc 1 

 

Năm 1 Năm 2 

Tổng cộng Kỳ đầu Kỳ sau Kỳ đầu  Kỳ sau 

Khi làm thủ 

tục nhập học 
Cuối tháng 2 Cuối tháng 9 Cuối tháng 3 Cuối tháng 9 

Phí nhập học 20,0000 yên      

Học phí  23,0000 yên 23,0000 yên 23,0000 yên 23,0000 yên  

Phí cơ sở vật chất  14,0000 yên 14,0000 yên 14,0000 yên 14,0000 yên  

Phí thực hành  13,0000 yên 13,0000 yên 13,0000 yên 13,0000 yên  

Tổng cộng 20,0000 yên 50,0000 yên 50,0000 yên 50,0000 yên 50,0000 yên 220,0000 yên 

Số tiền sau khi áp dụng 

chế độ hỗ trợ học phí  
20,0000 yên 45,0000 yên 50,0000 yên 40,0000 yên 500000 yên 205,0000 yên 

 

 

Khoa Bảo trì và Sửa chữa Ô tô Cấp độ 1 (năm 3 , 4) 

 

Năm 3 Năm 4 

Tổng  Tổng 4 năm Kỳ đầu Kỳ sau Kỳ đầu Kỳ sau 

Cuối tháng 3 Cuối tháng 9 Cuối tháng 3 Cuối tháng 9 

Học phí 23,0000 yên 23,0000 yên 23,0000 yên 25,5000 yên   

Phí cơ sở vật chất 14,0000 yên 14,0000 yên 14,0000 yên 15,5000 yên   

Phí thực hành 14,0000 yên 14,0000 yên 14,0000 yên 9,0000 yên   

Tổng cộng 51,0000 yên 51,0000 yên 51,0000 yên 51,0000 yên 204,0000 yên 424,0000 yên 

Số tiền sau khi áp dụng 

chế độ hỗ trợ học phí  
51,0000 yên 51,0000 yên 51,0000 yên 51,0000 yên 204,0000 yên 409,0000 yên 

 

 

HOÀN TRẢ HỌC PHÍ (áp dụng với tất cả các khoa)  

Từ sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học cho đến ngày 31 tháng 3, nếu muốn huỷ việc nhập học xin vui 

lòng nộp Đơn từ chối nhập học (Điền: ①Tên khoa xin nhập học ②Họ và tên ③Đóng dấu ④Lý do hủy 

nhập học ⑤Ngày viết đơn). Sau khi nộp đơn từ chối nhập học, ngoại trừ phí nhập học thì các khoản tiền 

đã đóng sẽ được hoàn trả (đối với trường hợp nhập học theo “Chế độ nhập học tiến cử” thì khoản tiền đã 

miễn giảm sẽ không được tính). Phí nhập học sẽ không được hoàn trả. 

Tuy nhiên, trường hợp đã gia hạn visa với điều kiện là được phép nhập học tại trường (nhưng huỷ bỏ 

nhập học) thì sẽ được hoàn trả tiền học sau khi về nước. 

Đối với các trường hợp huỷ bỏ nhập học, thôi học sau ngày 1 tháng 4; hoặc trường hợp không thể gia 

hạn visa do tỉ lệ lên lớp, thành tích học của trường đã học trước khi nhập học; lý do từ phía học sinh v.v. thì 

sẽ không được hoàn trả lại tiền học phí đã đóng. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với trường. 
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CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC NGOÀI HỌC PHÍ 

 

cChi phí khác: khi làm thủ tục nhập học thì ngoài học phí ra sẽ có một số khoản phí cần đóng khác. 

 

Trường Khoa học Công nghệ và 

Phúc lợi Y tế Yomiuri 

3,4500 yên 

(Nội dung chi phí) 

 

Phí hiệp hội học sinh sinh viên 10000 yên, phí tổ chức các buổi 

hướng dẫn cho sinh viên 6000 yên, phí hỗ trợ giáo dục 15000 yên, 

phí khám sức khỏe định kì 1600 yên, tiền đóng góp bảo hiểm hội 

nhóm sinh viên 900 yên, tiền photo tài liệu 1000 yên. 

 

Trường Chuyên môn Ô tô Yomiuri 

3,3600 yên 

(Nội dung chi phí) 

 

Phí hiệp hội học sinh sinh viên 10000 yên, phí tổ chức các buổi 

hướng dẫn cho sinh viên 6000 yên, phí hỗ trợ giáo dục 15000 yên, 

phí khám sức khỏe định kì 1600 yên, tiền đóng góp bảo hiểm hội 

nhóm sinh viên 1000 yên. 

 

 

Phí sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy  (tại thời điểm nhập học) 

 

Khoa Thông tin Truyền thông 2,5250 yên Khoa Kiến trúc 10,0000 yên 

Khoa Điện khí Điện tử 6,6000 yên Khoa Phát thanh Truyền hình 1,2000 yên 

Khoa Phúc lợi Điều dưỡng 4,2000 yên Khoa Bảo trì và Sửa chữa Ô tô 

Cấp bậc 1 
9,0000 yên 

Khoa Bảo trì và Sửa chữa Ô tô 9,0000 yên 

 

※ Sinh viên Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri nộp các khoản tiền trên bằng tiền mặt 

tại buổi hướng dẫn cho sinh viên mới nhập học. Sinh viên Trường Chuyên môn Ô tô Yomiuri nộp các 

khoản tiền trên vào tháng 3 bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. 

※ Sinh viên đang hưởng chế độ học bổng của Hiệp hội học bổng khuyến học Yomiuri sẽ phải tự chi trả 

các khoản chi phí ngoài học phí, phí sách giáo khoa, phí tài liệu giảng dạy v.v. 

※ Khoa Thông tin Truyền thông: Khoản phí trên đã bao gồm cả phí tài khoản Adobe Creative Cloud bản 

quyền. 

 

Các khoản phí từ năm 2 trở đi 

 

 Trường Khoa học Công nghệ và Phúc lợi Y tế Yomiuri       Năm 2:   2,4500 yên 

 Trường Chuyên môn Ô tô Yomiuri                                   

Năm 2: 2,2600 yên           Năm 3: 1,7500 yên         Năm 4: 2,2850 yên 

※ Từ năm thứ 2 trở đi, sinh viên vẫn cần chi trả phí sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy. 

(Khoa Bảo trì và Sửa chữa Ô tô: Khoảng 4,0000 yên) 

※ Sinh viên tự đăng ký và thi lấy bằng lái xe ô tô (MT). 

 

LƯU Ý  

① Số tiền được viết phía trên là số tiền đã nộp thực tế của sinh viên nhập học năm trước. Chi phí thực tế 

có thể thay đổi ít nhiều. 

② Xin lưu ý, tùy theo từng trường hợp mà có thể phát sinh thêm các khoản chi phí đi kèm 
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 DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 
Tính tới thời điểm tháng 3 năm 2021 
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 
Tính tới thời điểm tháng 3 năm 2021 
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LỊCH CÁC BUỔI TƯ VẤN TUYỂN SINH DÀNH CHO DU HỌC SINH 

 

 

 

TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÚC LỢI Y TẾ YOMIURI 

 

Các buổi tư vấn tuyển sinh dành cho du học sinh được tổ chức theo lịch được ghi phía dưới.  

 Ngoài ra, nếu không tiện tham gia theo lịch trình phía dưới thì du học sinh có thể đăng ký tham quan 

trường (vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ đến 16 giờ). Lưu ý, trường hợp nào cũng 

cần phải đăng ký trước khi đến trường. 

 

 Đăng ký: 

☎(miễn phí): 0120-064-490     Email: mail@yomiuri.edu     

Khoa Thông tin Truyền thông, Khoa Kiến trúc, Khoa Điện tử Điện khí, Khoa Phát thanh Truyền hình, Khoa Hộ lý Điều dưỡng 

 
Buổi tư vấn tuyển sinh  

 Từ 10:30 đến 12:00 Từ 14:00 đến 16:00 

Tháng 5 Ngày 30 (Chủ Nhật) Ngày 30 (Chủ Nhật) 

Tháng 6 Ngày 13 (Chủ Nhật), Ngày 27 (Chủ Nhật)  

Tháng 7 
Ngày 10 (thứ Bảy), ngày 18 (Chủ nhật), ngày 

25 (Chủ Nhật) 
Ngày 10(thứ Bảy), ngày 25 (Chủ Nhật) 

Tháng 8 
Ngày 1 (Chủ nhật), Ngày 7 (thứ Bảy), ngày 

22 (Chủ nhật), ngày 29 (Chủ Nhật) 
Ngày 29 (Chủ Nhật) 

Tháng 9 
Ngày 5 (Chủ Nhật), ngày 18 (thứ Bảy), ngày 

26 (Chủ Nhật)  
 

Tháng 10 Ngày 16 (thứ Bảy), ngày 31 (Chủ Nhật)  

Tháng 11 Ngày 14 (Chủ Nhật), ngày 28 (Chủ Nhật)  

Tháng 12 Ngày 12 (Chủ Nhật), ngày 19 (Chủ Nhật)  

Tháng 1 Ngày 8 (thứ Bảy), ngày 23 (Chủ Nhật)  

Tháng 2  Ngày 6 (Chủ Nhật), ngày 20 (Chủ Nhật) 

Tháng 3  Ngày 13 (Chủ Nhật) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÚC LỢI Y TẾ YOMIURI 

Địa chỉ: 1 Chome-1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku,Tokyo-to, 112-0002 JAPAN 

Điện thoại tư vấn miễn phí: 0120-064-490 

FAX: 03-3812-1120 

Mail: mail@yomiuri.edu 

Website: http://www.yomiuririkou.ac.jp 

 

 

mailto:mail@yomiuri.edu
mailto:mail@yomiuri.edu
http://www.yomiuririkou.ac.jp/
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LỊCH CÁC BUỔI TƯ VẤN TUYỂN SINH DÀNH CHO DU HỌC SINH 

 

 

 

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN Ô TÔ YOMIURI 

 

Các buổi tư vấn tuyển sinh dành cho du học sinh được tổ chức theo lịch được ghi phía dưới.  

 Ngoài ra, nếu không tiện tham gia theo lịch phía dưới thì du học sinh có thể đăng ký tham quan trường 

(vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ đến 16 giờ). Lưu ý, trường hợp nào cũng cần 

phải đăng ký trước khi đến trường. 

 

Đăng ký: 

☎  03-3685-6761        Email: info@yccm.ac.jp 

 
Buổi tư vấn tuyển sinh dành cho du học sinh 

Từ 10:00 ~ 12:00 Từ 14:00 ~ 16:00 

Tháng 5 Ngày 15 (thứ Bảy), ngày 27 (thứ Năm) Ngày 15 (thứ Bảy), ngày 27 (thứ Năm) 

Tháng 6 
Ngày 5 (thứ Bảy), ngày 10 (thứ Năm), ngày 

17 (thứ Năm), ngày 24 (thứ Năm) 

Ngày 5 (thứ Bảy), ngày 10 (thứ Năm), ngày 17 

(thứ Năm), ngày 24 (thứ Năm) 

Tháng 7 

Ngày 1( thứ Năm), ngày 8 (thứ Năm), ngày 

15 (thứ Năm), ngày 22 (thứ Năm), ngày 31 

(thứ Bảy) 

Ngày 1( thứ Năm), ngày 8 (thứ Năm), ngày 15 

(thứ Năm), ngày 22 (thứ Năm), ngày 31 (thứ 

Bảy) 

Tháng 8 

Ngày 5 (thứ Năm), Ngày 17 (thứ Ba), ngày 

21 (thứ bảy), ngày 26 (thứ Năm), ngày 31 

(thứ Ba) 

Ngày 5 (thứ Năm), Ngày 17 (thứ Ba), ngày 21 

(thứ bảy), ngày 26 (thứ Năm), ngày 31 (thứ Ba) 

Tháng 9 
Ngày 7 (thứ Ba), Ngày 16 (thứ Năm), ngày 

25 (thứ Bảy) 

Ngày 7 (thứ Ba), Ngày 16 (thứ Năm), ngày 25 

(thứ Bảy) 

Tháng 10 
Ngày 5 (thứ Ba), ngày 19 (thứ Ba), ngày 30 

(thứ Bảy) 

Ngày 5 (thứ Ba), ngày 19 (thứ Ba), ngày 30 

(thứ Bảy) 

Tháng 11 Ngày 9 (thứ Ba), ngày 27 (thứ Bảy) Ngày 9 (thứ Ba), ngày 27 (thứ Bảy) 

Tháng 12 Ngày 11(thứ Bảy),ngày 23 (thứ Năm) Ngày 11(thứ Bảy),ngày 23 (thứ Năm) 

Tháng 1 Ngày 18 (thứ Ba), ngày 29 (thứ Bảy) Ngày 18 (thứ Ba), ngày 29 (thứ Bảy) 

Tháng 2 Ngày 10 (thứ Năm), ngày 24 (thứ Năm) Ngày 10 (thứ Năm), ngày 24 (thứ Năm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN Ô TÔ YOMIURI 

Địa chỉ: 2 Chome-28-5, Kameido, Koto-ku, Tokyo-to, 136-0071 JAPAN 

Điện thoại: 03-3685-6761 

FAX: 03-3684-7420 

Mail: info@yccm.ac.jp 

Website:http://www.yccm.ac.jp 

mailto:info@yccm.ac.jp
mailto:info@yccm.ac.jp
http://www.yccm.ac.jp/
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TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÚC LỢI Y TẾ YOMIURI 

Địa chỉ: 1 Chome-1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku,Tokyo-to, 112-0002 JAPAN 

Điện thoại: 0120-064-490 

FAX: 03-3812-1120 

Mail: mail@yomiuri.edu 

Website: http://www.yomiuririkou.ac.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN Ô TÔ YOMIURI 

Địa chỉ: 2 Chome-28-5, Kameido, Koto-ku, Tokyo-to, 136-0071 JAPAN 

Điện thoại: 03-3685-6761   

FAX: 03-3684-7420 

Mail: info@yccm.ac.jp  

Website:http://www.yccm.ac.jp
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