
  



  

 

Khoa tuyển 

sinh 

【chuyên ngành phúc lợi khoa điều dưỡng】 

chuyên ngành 2 năm học ca ngày  ※ Nam Nữ, không giới hạn tuổi 

【khoa Nhật Ngữ khóa 1 năm và 1.5 năm】 Nam Nữ  

Số lượng  【chuyên ngành phúc lợi khoa điều dưỡng】 80 người 

Tuyển 

từ nước 

ngoài 

Đối tượng 

(1) Trên 18 tuổi( nam, nữ) 

(2) Tốt nghiệp Cấp 3 trở lên,  

(3) Khoa Nhật Ngữ :   Tiếng Nhật N4 trở lên 

(4) Khoa điều dưỡng:  Tiếng Nhật N2 trở lên  

(5) Những bạn đã học chuyên ngành điều dưỡng hoặc có định hướng học điều dưỡng và nguyện vọng làm việc tại 

Nhật với chuyên ngành Điều Dưỡng. 

** Những bạn tu nghiệp sinh về nước hồ sơ hợp lệ là nhập học được. 

Tuyển 

trong nước 

Đối tượng 

(1) Trên 18 tuổi( nam, nữ) 

(2) Tốt nghiệp Cấp 3 trở lên,  

(3) Đang học tại các trường Nhât Ngữ chuyên ngành tại Nhật ( chuẩn bị tốt nghiệp) 

(4) Tiếng Nhật tương đương N2 

(5) Những bạn đã học chuyên ngành điều dưỡng hoặc có định hướng học điều dưỡng và nguyện vọng làm việc tại Nhật 

với chuyên ngành Điều Dưỡng. 

Hình thức tuyển sinh  



Học phí 

Toàn phần: HỌC BỔNG TỈNH NARA( 168man/ 2 năm) 

Phúc lợi xã hội tỉnh Nara giành cho học viên chuyên ngành điều dưỡng 

Sinh hoạt phí 
Từ các viện điều dưỡng trong tỉnh Nara 

Mỗi tháng 700,000 yên Nhật ( hỗ trợ cho vay không lãi trong trường hợp không thể đi làm thêm) 

Điều kiện 

1. Khoa Nhật Ngữ 

Sau khi tốt nghiệp khoa Nhật Ngữ phải học lên chuyên Ngành khoa điều dưỡng 

2. Khoa điều dưỡng 

Sau khi tốt nghiệp khoa điều dưỡng phải làm việc tại các viện điều dưỡng trong Tỉnh Nara ( 5 năm trở lên:không 

cần trả lại học phí) 

 

Ưu đãi 

 

Nhà ở: Sau khi nhập học sẽ được ở ký túc xá của trường với các trang thiết bị đầy đủ 

 

 

 

Đi lại: xe buýt đưa đón của trường ( xe buýt của tỉnh liên kết với trường) 

 

 

Làm thêm: sẽ được làm thêm tại các viện trong tỉnh Nara( theo quy định) 

 

 

Làm việc sau khi tốt nghiệp: 

 Sau khi tốt nghiệp khoa điều dưỡng sẽ được làm việc tại các Viện trong Tỉnh Nara 

 Với mức lương quy định theo bộ luật lao động dành cho điều dưỡng viên. 

 Được hỗ trợ định cư sau khi thi đỗ chứng chỉ điều dưỡng quốc gia. 
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Hình thức nộp hồ sơ 
Ứng viên có nguyện vọng nhập học cần nộp các hồ sơ sau: 

 

 Đơn nhậ  p họ c  

 Lí do nhậ  p họ c (du họ c) 

 ID và họ   chiế u 

 Giậ y chứ ng nhậ  n đang họ c tiế ng Nhậ  t 

 Chứ ng chỉ  Nhậ  t Ngứ   

 Bậ ng tọ t nghiế  p và bậ ng điế m tậ i Viế  t Nam 

 Giậ y khai sinh 

 Họ   khậ u 

 Ứ ng viên đã đi làm thì nọ  p giậ y xác nhậ  n công viế  c 

 Ứ ng viên là thứ c tậ  p sinh vế  nứơ c phậ i nọ  p các giậ y tơ  liên quan đế n công viế  c 

 Chứ ng nhậ  n xác nhậ  n bậ ng cậ p 

 

 Đơn nhậ  p họ c  

 Lí do nhậ  p họ c (du họ c) 

 Thẻ ngoài kiều 

  Họ   chiế u 

 Thẻ bảo hiểm 

 Giậ y chứ ng nhậ  n đang họ c tiế ng Nhậ  t 

 Chứ ng chỉ  Nhậ  t Ngứ   

 Giấy xác nhận Cư trú [Juuminnhyou] 

 Bậ ng tọ t nghiế  p và bậ ng điế m tậ i Viế  t Nam 

 

  

   



 

 

 

 

Nộp hồ sơ

ký hợp đồng
Xin tứ cách 

lứu trú
Nhập học

Phỏng vấn 

trực tiếp

Kiến thức điều dưỡng Thực tập  

Các bạn sẽ được học với các thiết bị giáo dục tân 

tiến và dưới sự đào tạo của các giáo viên nhiệt 

tâm và kinh nghiệm phong phú. 

Ngoài giờ học ra các bạn 

sẽ được thực tập theo quy 

trình của viện. 



 

社会福祉法人 大和清寿会 

奈良介護福祉中央学院 

 

〒：632-0231 

奈良県奈良市都祁吐山町 3939 

TEL：0743-61-5772 FAX：0743-61-5776 

WEB: https://nara-kaigo.ac.jp/ 

FB: Du Hoc Anh Tai 

http://www.fureai-net.com/
https://nara-kaigo.ac.jp/

