
HAYAMA International Language School (HILS)

奈良介護福祉中央学院 (NIC)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chỉ tiêu

・Trường Nhật ngữ (HILS): 100 người
・Trường Điều dưỡng (NIC): 80 người 

Tuyển sinh từ nước ngoài
(HILS・NIC)

Tuyển sinh trong nước 
(NIC)

Học phí

Khóa 1 năm Khóa 1.5 năm

Phí hồ sơ 30.000 30.000

Phí nhập học 50.000 50.000

Học phí 710.000 850.000

Phụ phí 110.000 150.000

Tổng 900.000 1.080.000

Trường Nhật ngữ (HILS): 

• Các khoản đóng trước khi tới Nhật: Phí hồ sơ, phí nhập học, phụ 
phí

• Hỗ trợ cho vay học phí (có hoàn lại)
• Hỗ trợ cho vay học phí từ các công ty liên kết (có hoàn lại)
• Học bổng 16.000 yên × 12 tháng đối với các học sinh học lên khoa 

Điều dưỡng của NIC  (không cần hoàn lại nếu làm việc trên 5 năm 
với tư cách điều dưỡng viên tại Nara)

• Có thể tự trả học phí (du học tư phí)

Điều kiện nhận học bổng

1. Trường Nhật ngữ
Nhập học vào khoa điều dưỡng của trường Phúc lợi điều
dưỡng Chuo Nara, hoặc khoa chuyên môn trường Trung học
Uda

2. Trường Điều dưỡng
Làm việc từ 5 năm trở lên tại Nara với tư cách điều dưỡng viên

※Học sinh du học tư phí có thể tự mình chọn trường cũng như
nơi làm việc trơng tương lai.

Hỗ trợ đời sống

• Kí túc xá với đầy đủ trang thiết bị
• Hỗ trợ đời sống: Hướng dẫn đầu năm và hỗ trợ hằng ngày
• Việc làm thêm: Hỗ trợ tìm việc làm thêm 100% tại các cơ sở trong

tỉnh Nara
• Việc làm sau khi tốt nghiệp: Được làm việc tại các cơ sở trong tỉnh

Nara.

【Đối tượng】

1. Trên 18 tuổi (nam, nữ)
2. Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
3. Trường Nhật ngữ: JLPT N4 trở lên
4. Trường Điều dưỡng: JLPT N2 trở lên
5. Những bạn có nguyện vọng làm việc 

tại Nhật Bản với tư cách là điều 
dưỡng viên

6. Những bạn đã và đang học chuyên 
ngành điều dưỡng

7. Những bạn có kinh nghiệm làm việc 
tại bệnh viện, viện dưỡng lão

※Có ưu đãi dành cho các bạn thuộc mục
6,7
※ Những bạn tu nghiệp sinh về nước có

hồ sơ hợp lệ

【Đối tượng】

1. Trên 18 tuổi (nam, nữ)
2. Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
3. Đang học tại các trường Nhật ngữ 

hoặc trường nghề ở Nhật (chuẩn bị 
tốt nghiệp)

4. Năng lực Nhật ngữ  JLPT N3 trở lên
5. Những bạn muốn mở rộng kiến 

thức về điều dưỡng, muốn làm việc 
với tư cách điều dưỡng viên tại 
Nhật Bản

6. Những bạn có kinh nghiệm làm việc 
tại bệnh viện, viện dưỡng lão

Trường Điều dưỡng (NIC): 

• Học phí 2 năm: 1.880.000 yên
• Học bổng dành cho các học sinh ngành điều dưỡng của tỉnh Nara 

(1.680.000 yên/2 năm, không cần hoàn lại nếu làm việc trên 5 
năm với tư cách điều dưỡng viên tại Nara)

• Học sinh chỉ trả 200.000 yên (có hỗ trợ cho vay, hoàn lại trong 
vòng 6 tháng từ khi nhập học)

• Hỗ trợ cho vay học phí từ các công ty liên kết ( có hoàn lại)
• Có thể tự trả học phí (du học tư phí)



Danh sách hồ sơ 

Nhập học từ nước ngoài Nhập học trong nước

Đơn nhập học Đơn nhập học

Lí do nhập học (du học) Lí do nhập học (du học)

ID và hộ chiếu Thẻ ngoài kiều

Giấy chứng nhận đang học tiếng Nhật Hộ chiếu

Chứng chỉ Nhật Ngữ Thẻ bảo hiểm

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm tại Việt Nam Giấy chứng nhận đang học tiếng Nhật

Giấy khai sinh Chứng chỉ Nhật Ngữ 

Hộ khẩu Giấy xác nhận Cư trú (Juuminnhyou)

Ứng viên đã đi hoặc đang làm thì nộp giấy xác 
nhận công việc

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm tại Việt Nam

Ứng viên là thực tập sinh về nước phải nộp 
các giấy tờ liên quan đến công việc

Chứng nhận xác nhận bằng cấp

※Danh sách hồ sơ có thể thay đổi tùy vào đối tượng và thời điểm nhập học 

Giới thiệu về trường học

HAYAMA International Language School

Cung cấp môi trường học tiếng Nhật đầy đủ cho
các du học sinh đến từ các quốc gia khác nhau-
những người tới học tập
và làm việc tại Nhật Bản
với tư cách hộ lý viên
trong tương lai.

奈良介護福祉中央学院

Tiếp nối chương trình đào tạo của HAYAMA
International Language School, đào tạo nhân lực
cho ngành điều dưỡng
hộ lý với kĩ năng tốt
và kiến thức phong phú,
chung sức nâng đỡ xã
hội già hóa của Nhật
Bản và các nước phát triển.

Phương thức liên hệ

社会福祉法人大和清寿会

HAYAMA International
Language School

TEL: 0743-85-7787
Fax: 0743-85-7217

奈良介護福祉中央学院

TEL: 0743-61-5772
Fax: 0743-61-5776

Website Website

Địa chỉ: 3939 Tsuge Hayama-cho Nara city,  Nara Prefecture Japan


