TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN 2015 của
Trung tâm du học Nhật Bản NOZOMI


Trung tâm du học Nhật Bản NOZOMI xin kính gửi lời chào trân trọng đến các em học
sinh có dự định du học Nhật Bản cùng quý vị phụ huynh lời chào trân trọng nhất. Hẳn các em và gia
đình cũng đang thắc mắc không biết các thủ tục du học Nhật Bản liệu có được hoàn thiện không và
cảm thấy bất an về sự hỗ trợ của các Trung tâm du học khác.
Tại trung tâm du học tiếng Nhật NOZOMI đang triển khai chương trình đặc biệt dành cho
các bạn học sinh có nguyện vọng du học Nhật Bản nhập học trong đợt tuyển sinh tháng 4, tháng 7 và
tháng 10 năm 2015. Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản hãy nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội này
nhé!

A. Gói dịch vụ làm thủ tục du học Nhật Bản Hợp Lý là 998 USD
Lệ phí du khi đăng ký làm thủ tục du học gồm 498 USD + 500 USD lệ phí làm thủ tục
sau khi được cấp giấy đủ tư cách lưu trú tại Nhật Bản + Các khoản đóng cho trường Nhật
Bản( bao gồm phí xét duyệt hồ sơ + phí nhập học + các phí khác theo quy định chung của Nhà
trường).

B. Gói dịch vụ làm thủ tục du học Nhật Bản Thông Thường bao gồm 1 năm tiền học phí
và 3 tháng tiền thuê nhà(KTX) ở tại Nhật là 12.000 USD
Chi phí trọn gói 12.000 USD bao gồm chi phí làm hồ sơ, visa, vé máy bay, tiền học phí 46 tháng học tiếng Nhật tại Việt Nam, chi phí đăng ký thi tiếng Nhật( 1 lần), 1 năm tiền học phí
tại Nhậ( bao gồm phí xét duyệt hồ sơ + phí nhập học + các phí khác theo quy định chung của
Nhà trường), 3 tháng tiền thuê nhà(KTX) ở tại Nhật , phí bảo hiểm y tế.
Trung tâm du học NOZOMI xin nêu ra 3 ưu điểm khi các bạn học sinh có nguyện vọng
du học sử dụng chương trình đặc biệt dành cho du học Nhật Bản này của chúng tôi là:
1.Nếu bạn du học Nhật Bản bằng kinh phí tự túc và đăng ký làm thủ tục du học tại Trung tâm du
học NOZOMI, bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí với gói dich vụ làm thủ tục du học chỉ
với 998 USD. Ngoài ra, bạn có thể lửa chọn “gói dịch vụ làm thủ tục du học Nhật Bản thông thường
bao gồm 1 năm tiền học phí và 3 tháng tiền thuê nhà(KTX) ở tại Nhật là 12.000 USD.” Để các
bạn làm thủ tục du học với mức giá thông thường thì mức phí ở công ty chúng tôi cũng phải chăng
và hợp lý với 12.000 USD.
Trong khi để làm các thủ tục như vậy nếu ở các trung tâm du học khác thì thông thường bạn
mất khoảng 2.000 đô la Mỹ. Ở những trung tâm mà tiền phí làm thủ tục du học được tính gộp vào
chung cùng với các khoản như là học phí đào tạo tiếng Nhật thì tiền phí làm thủ tục sẽ còn cao hơn
nữa.
2. Tại trung tâm du học NOZOMI chúng tôi, các bạn có thể tự do lựa chọn và quyết định trường
sẽ theo học từ danh sách và thông tin về các trường đào tạo tiếng Nhật mà chúng tôi tiến cử.
Đó là những trường có chất lượng đào tạo tiếng Nhật tốt trong khu vực nội thành và ngoại ô
Tokyo, khu vực nội thành Osaka, khu vực nội thành Wakayama và ở các vùng khác, hơn nữa
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chúng tôi luôn cảm kết đảm bảo sẽ theo sát nguyện vọng du học của sinh viên và hỗ trợ đầy đủ cho
sinh viên du học. Trung tâm du học NOZOMI cũng có thể tiến hành các thủ tục du học với những
trường mà các bạn tự tìm hiểu đề xuất ( tuy nhiên không phải lúc nào cũng đáp ứng với yêu cầu của
các bạn về tất cả các trường đào tạo tiếng Nhật ở Nhật nên để thủ tục diễn ra thuận lợi mong các bạn
thông báo sớm cho chúng tôi tên trường mà các bạn có nguyện vọng du học và lý do du học).
Trong khi đó, phần lớn các công ty, trung tâm du học Nhật Bản khác thường không cung cấp
đủ thông tin về các trường đào tạo tiếng Nhật liên quan cho du học sinh và cũng không hiếm đại lý
du học Nhật Bản là công ty hay trung tâm du học đã tự ý quyết định trường đào tạo tiếng Nhật cho
du học sinh. Chỉ cần du học sinh chưa quyết định là sẽ đi du học ở vùng nào ở Nhật Bản và chưa
quyết định trường đào tạo tiếng Nhật thì du học sinh sẽ không được lựa chọn và thường phải nghe
theo sự quyết định của công ty, trung tâm.
3. Trung tâm du học NOZOMI chúng tôi còn tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu giữa phía
trường tiếng Nhật với các bạn có nguyện vọng du học cùng quý vị phụ huynh. Tại buổi hội đàm
chúng tôi có bố trí phiên dịch để cả phía trường học và phía các bạn có nguyện vọng du học có thể
dễ dàng trao đổi mọi điều khúc mắc. Trung tâm chúng tôi luôn nỗ lực mang lại chất lượng dịch vụ
cao nhất khiến các trường học Nhật Bản hài lòng và các bạn học sinh cũng cảm thấy tin tưởng
chuyên tâm học tập tiếng Nhật tại Nhật Bản.
Tại các trung tâm du học khác cũng tổ chức gặp gỡ với các đai diện phía trường học nhưng
hầu hết những người liên quan này sang để phân loại học sinh nên cho dù các bạn có nguyện vọng
du học có điều muốn hỏi thì cũng chưa chắc có thể hỏi được thông tin thực sự. Cũng không ít trường
hợp học viên cảm thấy hối hận sau khi sang Nhật học trải nghiệm thấy thực tế cuộc sống tại Nhật và
tại Trường học tiếng Nhật khác so với những thông tin được truyền đạt trước đây từ trung tâm môi
giới du học.
* Xin các bạn đọc kỹ các điều kiện dành cho chế độ ưu đãi đặc biệt được ghi dưới đây.
ĐIỀU KIỆN NHẬN GÓI DỊCH VỤ Hợp Lý và Thông Thường
1. Là những người có ngyện vọng du học Nhật Bản đã liên lạc đăng ký với Trung tâm du học
NOZOMI theo đúng cách thức (cách thức đăng ký với trung tâm sẽ được thông báo cụ thể phía
dưới) tính đến ngày lịch như sau.
Thời gian nhập học
Kỳ tháng 4 năm 2015
Kỳ tháng 7 năm 2015
Kỳ tháng 10 năm 2015

Khóa học
2 năm (hoặc 1 năm)
1 năm 9 tháng
1 năm 6 tháng

Thời hạn hồ sơ
Trước 20/11/2014
Trước 20/03/2015
Trước 20/05/2015

2. a. Là những người đã học xong tối thiểu là ngữ pháp giáo trình “ Mina no Nihongo 1”, biết
khoảng 150 chữ Hán trình độ sơ cấp. Những người có chứng chỉ N5 hoặc đã đỗ kỳ thi tiếng Nhật
tương đương. Ngoài ra, với những bạn đã học tiếng Nhật và nghĩ rằng trình độ bản thân có thể đỗ
chứng chỉ này thì trung tâm chúng tôi sẽ tiến hành một bài kiểm tra viết và bài kiểm tra hội thoại
tiếng Nhật đơn giản. Trong trường hợp bạn không đỗ bài kiểm tra đó thì trung tâm chúng tôi sẽ bồi
dưỡng thêm cho bạn (có phí) hoặc giới thiệu bạn với các trung tâm tiếng Nhật hoặc giáo viên tiếng
Nhật khác để giúp bạn tiếp tục học tập tiếng Nhật một cách tốt nhất.
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b. Với những đối tượng tại thời điểm sau khi đăng ký du học là người mới học tiếng Nhật hoặc
chưa học tiếng Nhật thì Trung tâm chúng tôi sẽ tiến hành cho kiểm tra viết bảng chữ cái hiragana và
katakana và bài thi viết chính tả đơn giản. Với những trường hợp bị trượt chúng tôi sẽ tổ chức thi lại
lần 2 sau một thời gian ôn tập. Nếu trượt 3 lần liên tiếp bài kiểm tra đó thì chúng tôi cũng không thể
nhận tiến hành hồ sơ của bạn được. Cho đến thời điểm trung tâm chúng tôi thông báo, các bạn nằm
trong đối tượng kể trên có thể học tiếng Nhật ở trung tâm chúng tôi hoặc trung tâm khác và điều
kiện là bạn phải thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật N5 hoặc kỳ thi khác tương đương như Nat-test, JTest,,,.
3. Hồ sơ cần nộp trong lần liên lạc đầu tiên hoặc lần liên lạc thứ 2 với Trung tâm du học
NOZOMI gồm:
a. Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Việt
b. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất hoặc bản scan
c. Đơn trình bày lý do muốn du học Nhật Bản
d. Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc bản scan
e. Chứng chỉ thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật hoặc các giấy tờ chứng minh việc học tập tiếng
Nhật ( nếu có)
Những giấy tờ khác ngoài những nội dung nêu trên sẽ được nhân viên của Trung tâm sẽ chỉ
dẫn cho các bạn, khi đó mong các bạn hãy nhanh chóng chuẩn bị và nộp sớm cho chúng tôi. Trong
các giấy tờ để làm thủ tục du học, cái nào phía các bạn có thể chuẩn bị được chúng tôi sẽ thông báo
để phía các bạn chuẩn bị. Trừ những trường hợp đặc biệt như các bạn nộp giấy tờ khi đã quá thời
hạn chúng tôi thông báo, thì các khoản phí để dịch tài liệu hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, phí
sửa đổi điều chỉnh tài liệu tiếng Nhật và tiếng Anh trong trường hợp cần chỉnh sửa, và chi phí liên
quan đến các thủ tục sửa đổi điều chỉnh đều bao gồm trong phí làm thủ tục du học.
4. Các bạn hãy liên hệ lần đầu với chúng tôi theo một trong các cách ghi dưới đây.( rất mong
các bạn trong khả năng của mình đăng ký với chúng tôi bằng cách a là gửi Email).
a. Đăng ký bằng cách gửi Email: Mong các bạn gửi email cho chúng tôi trong đó ghi rõ : Họ và
tên ( đầy đủ), ngày tháng năm sinh, giới thiệu vắn tắt bản thân (có thể viết bằng tiếng Việt, tiếng
Anh hoặc tiếng Nhật), số điện thoại liên lạc, email, địa chỉ hiện tại, hộ khẩu thường trú. Địa chỉ Email của chúng tôi là: DuHocNhatBanNozomi@gmail.com
b. Đăng ký bằng điện thoại: Bạn hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi trong đó có ghi rõ: : Họ và tên
( đầy đủ), ngày tháng năm sinh, giới thiệu vắn tắt bản thân ( có thể viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh,
hoặc tiếng Nhật), số điện thoại liên lạc, email, địa chỉ hiện tại, hộ khẩu thường trú. Số điện thoại
của chúng tôi là: 0987 832 470
c. Đăng ký qua đường bưu điện: Bạn có thể gửi bản đăng ký cho chúng tôi qua đường bưu điện
trong đó có ghi rõ: Họ và tên ( đầy đủ), ngày tháng năm sinh, giới thiệu vắn tắt bản thân (có thể viết
bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật), số điện thoại liên lạc, email, địa chỉ hiện tại, hộ khẩu
thường trú. ( nếu được rất mong các bạn khi gửi thì để xác nhận cho chắc chắn xin vui lòng gửi
email/ hoặc nhắn tin cho chúng tôi biết là bạn có gửi đăng ký).
d. Trực tiếp đăng ký với người phụ trách ở Trung tâm NOZOMI( trường hợp bạn quen biết
người phụ trách ở Trung tâm NOZOMI rồi): Bạn hãy điền vào form đăng ký có ghi các thông tin
sau: Họ và tên( đầy đủ), ngày tháng năm sinh, giới thiệu vắn tắt bản thân ( có thể viết bằng tiếng
Việt hoặc tiếng Nhật), số điện thoại liên lạc, email, địa chỉ hiện tại, hộ khẩu thường trú và sau đó
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nộp lại cho chúng tôi. ( nếu được rất mong các bạn khi gửi thì để xác nhận cho chắc chắn xin vui
lòng gửi email/ hoặc nhắn tin trước cho chúng tôi biết là bạn muốn đăng ký).
Trong vòng 3 ngày kể từ khi các bạn thực hiện đăng ký ban đầu, Trung tâm NOZOMI chúng
tôi sẽ liên lạc hồi đáp với các bạn. Nếu quá 4 ngày mà không thấy phía chúng tôi liên lạc thì có thể
trong quá trình tiếp nhận thông tin bị thất lạc nên rất mong các bạn gửi mail hoặc gọi điện thoại lại
cho chúng tôi.
Trong trường hợp bạn có nguyện vọng đến trung tâm NOZOMI, rất mong bạn gửi
Email hoặc tin nhắn điện thoại liên lạc cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ báo lại cho bạn thời
gian hẹn gặp để có thể tiếp đón các bạn chu đáo nhất. Nếu các bạn đến không theo lich hẹn
khiến xảy ra thất lạc thông tin hoặc đăng ký không rõ ràng thì có thể các bạn sẽ không được
tính là đối tượng nhận gói dịch vụ Hợp lý và Thông thường này.
5. Với các bạn có hồ sơ du học bị đánh trượt ở các trung tâm khác, các trường hợp xin du học lần 2
hoặc nhiều lần, cựu thực tập sinh( tu nghiệp sinh) thì sẽ được coi là ngoài đối tượng được nhận gói
dịch vụ hợp lý và thông thường. Vì thủ tục làm cho các đổi tượng này tốn nhiều công sức hơn nhiều
so với các trường hợp bình thường nên rất mong các bạn thông cảm. Các bạn thuộc diện này rất
mong các bạn liên lạc báo với chúng tôi thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn
chu đáo.
6. Trung tâm chúng tôi không nhận làm thủ tục du học cho các trường hợp sử dụng giấy tờ giả,
các trường hợp sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính ngân hành trong khi người chi trả kinh
phí du học không đủ tiền để trả. Trường hợp sau khi đã đóng tiền phí làm thủ tục du học mà có
bằng chứng xác định rằng bạn không đủ tiền để trả kinh phí học tập hoặc giấy tờ hồ sơ của bạn là
giả mạo thì Trung tâm đành phải rút hồ sợ của bạn và bạn sẽ không được hoàn lại tiền làm thủ tục
du học. Rất mong các bạn hiểu rõ vấn đề này.
7. Trung tâm chúng tôi sẽ không tiến hành làm thủ tục cho các trường hợp được coi là quá khó để
xin du học. Ngoài ra, liên quan đến các trường hợp được xác định là chắc chắn đủ điều kiện du học
nhưng lại bị chậm so với thời điểm nộp hồ sơ du học thì chúng tôi có thể sẽ phải hoãn lại. Với
những trường hợp này, chúng tôi nhất định sẽ thông báo trước cho các bạn biết về việc này trước khi
các bạn trả tiền phí làm thủ tục cho chúng tôi.
8. Trong trường hợp đang làm thủ tục du học mà người dự định di học chết hoặc mắc bệnh hiểm
nghèo, ngoài ra nếu sang du học mà phát sinh tai họa lớn chết nhiều người tại Nhật Bản do nan động
đất hoặc lý do không rõ ràng thì ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như là phía trường bên Nhật
đơn phương từ chối đơn xin học của các bạn, số tiền làm thủ tục du học theo quy định sẽ không
được hoàn lại.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đơn xin nhập học của bạn đươc chấp nhận nhưng trong
trường hợp có khả năng sẽ bị từ chối thì theo điều 7 ghi trên đây hoặc là chúng tôi sẽ hoãn xin du
học sang đợt sau hoặc sẽ không tiến hành xin du học cho trường hợp đó. Với trường hợp phải tiến
hành xin du học lại lần nữa thì do phải đóng thêm các khoản thực phí như là phí gửi tài liệu bổ sung
sang Nhật, phí bổ sung tài liệu và phí dịch thuật nên tiền phí thủ tục lần 2 ở Trung tâm chúng tôi là
300 đô la Mỹ. Nếu trong trường hợp xin du học lần đầu bị trượt và các bạn không chọn Trung tâm
để nộp hồ sơ xin lần 2 thì chúng tôi sẽ trả lại bản gốc và tùy vào từng trường hợp ngoài trả bản gốc
chúng tôi sẽ đưa bản sao giấy tờ và bản giải thích lý do bị từ chối.
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9. Khi đón các thầy cô giáo Nhật Bản ở các trường Nhật Bản sang Việt Nam tuyển du học sinh,
chúng tôi luôn mong muốn tạo ra cơ hội giao lưu, các cuộc đàm thoại với các em có nguyện vọng du
học và quý vị phụ huynh. Ngoài ra, liên quan đến các hoạt động sự kiện liên quan đến giáo dục
tiếng Nhật hay đất nước Nhật Bản mà Trung tâm NOZOMI tổ chức, nếu khi đó các bạn có nguyện
vọng du học đã đăng ký và đóng tiền phí làm thủ tục du học cho trung tâm sẽ được tham gia các
hoạt động đó miễn phí hoặc nếu có mất phí cũng mất rất ít mà thôi.
10. Gói dịch vụ hợp lý và thông thường này áp dụng cho đợt tuyển sinh nhập học năm 2015. Với
những trường hợp đăng ký du học tại trung tâm du học NOZOMI cho các kỳ nhập học tiếp theo có
được áp dụng gói dịch vụ ưu đãi này không sẽ do Trung tâm quyết định.

CHỌN NOZOMI – NẮM CHẮC ƯỚC MƠ – VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC
Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM DU HỌC NHẬT BẢN NOZOMI
Địa chỉ: số 4, ngách 5, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
E-mail: DuHocNhatBanNozomi@gmail.com
Blog: http://duhocnozomi.blogspot.com/
Website : http://www.anhsao.org/DuHocNhatBan.html
Điện thoại: 0987 832 470 hoặc 04 3755 7746 (giờ hành chính)

5

