Trường nhật ngữ Kaisei Academy
Trường được bộ tư pháp Nhật Bản công nhận Khai giảng vào tháng 4 năm 2017

Tập đoàn giáo dục Kaisei
オ

〒530-0013

大阪市北区茶屋町6-18 開成茶屋町ビル

Kaisei Chayamachi Bldg., 6-18 Chayamachi, Kita-ku, Osaka, 530-0013, Japan
●TEL：+81－6－6136－3364

●FAX：+81－6－6136－3125

●E-mail：nihongo@kaisei-group.co.jp

Quy trình từ khi nộp đơn đến khi nhập học
Ứng viên có nguyện vọng ứng tuyển vào trường chúng tôi thì trước tiên xin hãy nộp đơn đăng ký dự tuyển.
Dựa vào nội dung ứng viên đã điền trong đơn đăng ký, nhà trường sẽ thực hiện phỏng vấn trực tiếp ứng viên đó tại nước sở tại
hoặc phỏng vấn qua điện thoại, internet.
Sau đó xin hãy nộp các giấy tờ, hồ sơ cần thiết.

Người nộp đơn

①Nộp đơn đăng ký dự tuyển

Trường nhật ngữ
Kaisei Academy

Cục quản lý
xuất nhập cảnh

②Tiếp nhận đơn đăng ký dự
tuyển và kiểm tra nội dung

④Dự thi kì thi tuyển chọn

③Thông báo địa điểm

(Chủ yếu là hình thức phỏng vấn)

tuyển chọn, thời gian và
phương thức tuyển chọn

⑥Tiếp nhận và tuyển chọn hồ
⑤Trường hợp đỗ, học sinh chuẩn bị
nộp các giấy tờ cần thiết cho
nhà trường

sơ, đồng thời thông báo
kết quả đỗ trượt

⑧Tiếp nhận đơn xin cấp tư
⑦Tiến hành làm đơn xin giấy tư

⑪Nộp "phí tuyển sinh", "phí nhập

cách lưu tại cục quản lý xuất
nhập cảnh

cách lưu trú và bắt đầu
quá trình kiểm tra

học", "học phí", "các khoản phí

khác", "phí vào kí túc xá", "tiền
nhà", "phí quản lí" về cho trường

⑩Thông báo cho người nộp đơn
về việc đã nhận được giấy
tư cách lưu trú

⑨Cấp giấy chứng nhận tư
cách lưu trú về nhà trường

⑬Mang giấy chứng nhận tư cách lưu trú và
giấy thông báo nhập học đến cơ sở đại diện ở
nước ngoài của Nhật Bản ở nước sở tại để xin
cấp thị thực
⑭Sau khi nhận được thị thực, liên hệ với

⑫Sau khi xác nhận được đã thanh

trường về ngày giờ đến Nhật và số hiệu
chuyến bay

toán đầy đủ các khoản lệ phí, trường
sẽ gửi giấy tư cách lưu trú và giấy
báo nhập học cho người nộp đơn

⑮Đến Nhật

⑯Đón tại sân bay

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là ...
Đây là giấy tờ được cục xuất nhập cảnh kiểm tra và cấp phát. Và là giấy tờ cần thiết khi xin visa du học.
Người nộp đơn phải nộp giấy chứng nhận tư cách lưu trú cùng với giấy báo nhập học đã được nhận từ trường lên cơ sở đại diện ở nước
ngoài của Nhật Bản ở nước sở tại để tiến hành xin cấp thị thực.

（mục cần chú ý）
⑧Từ khi "tiếp nhận đơn xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú " đến ⑨ khi được "cấp giấy tư cách lưu trú" sẽ mất khoảng thời gian hai tháng.
Người nào khi nộp đơn đăng ký dự tuyển mà chưa có hộ chiếu (Passport), ⑬trước khi "xin cấp thị thực" vào Nhật Bản thì hãy đến các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền tại nước sở tại để làm thủ tục xin cấp phát hộ chiếu.
Cần chú ý trong vòng 3 tháng kể từ ngày được cấp "giấy tư cách lưu trú" mà không tiến hành thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản tại sân bay thì giấy
chứng nhận tư cách lưu trú sẽ hết hiệu lực.
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1．Khóa học và thời điểm nhập học
Khóa học

Thời điểm
nhập học

Thời gian học

Khóa học 2 năm

Tháng 4

2 năm

Khóa học 1.5 năm

Tháng 10

1.5 năm

Đối tượng

Số lượng

Đối tượng có nguyện vọng học tiếng Nhật,
học lên đại học, cao học,
trường chuyên môn

Tổng cộng 100 học viên

＊các khóa học sẽ kết thúc vào tháng 3.

2．Giờ học
Lớp buổi sáng

Tuần học 5 ngày (từ thứ hai đến thứ sáu)

9：00 ～ 12：30

Lớp buổi chiều

Dựa vào kết quả của bài kiểm tra
xếp lớp sau khi đến Nhật sẽ tiến hành
phân chia lớp.

13：15 ～ 16：45

3．Tư cách nộp hồ sơ
(1)Đối tượng đã hoàn thành chương trình phổ thông 12 năm tại nước mẹ đẻ hoặc nước ngoài.
(2)Các đối tượng có người bảo lãnh có thể chứng minh được tài chính chi trả học phí và sinh hoạt phí trong suốt quá trình du học tại
Nhật Bản.
(3)Đối tượng đã hoàn thành 150 giờ học tiếng Nhật trở lên hoặc có năng lực Nhật ngữ tương đương trình độ năng lực Nhật ngữ N5
trở lên.

4．Thời gian nộp hồ sơ và phí tuyển sinh
Khóa học

Thời gian nộp hồ sơ

Khóa học 2 năm

Ngày 1 tháng 9 ～ Ngày 30 tháng 11

Khóa học 1.5 năm

Ngày 1 tháng 3 ～ Ngày 31 tháng 5

Phí tuyển sinh：20,000 yên（cả 2 khóa đều có phí tuyển sinh bằng nhau）
＊Vui lòng thanh toán "phí tuyển sinh" cùng với "phí nhập học", "học phí" và "các khoản phí khác".
＊Trường hợp không cần giấy chứng nhận tư cách lưu trú thì thời gian nộp hồ sơ sẽ khác. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng
liên hệ tới nhà trường
5．Phương thức nộp hồ sơ
(1)Người nộp đơn trực tiếp đến trường nộp hồ sơ:
Trước tiên xin liên hệ về địa chỉ email của trường (nihongo＠kaisei-group.co.jp)
Sau đó mang đến trường để nộp các giấy tờ và hộ chiếu (Passport).

(2)Người được ủy quyền đến trường nộp hồ sơ:
Trước tiên xin liên hệ về địa chỉ email của trường (nihongo＠kaisei-group.co.jp)
Mang giấy ủy quyền từ đối tượng có nguyện vọng nhập học (form tùy ý) và các giấy tờ cần nộp đến trường.
＊Người được ủy quyền hợp pháp trên nguyên tắc là người có thể chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí trong suốt quá trì
nh học tập tại Nhật Bản của đối tượng có nguyện vọng nhập học hoặc là người thân trong gia đình của đối tượng đó.
＊Trình ra các loại giấy tờ có thể chứng minh được mối quan hệ của người được ủy quyền với đối tượng có nguyện vọng
nhập học.

(3)Nộp hồ sơ qua đường bưu điện:
Học sinh ứng tuyển đã đỗ vào trường qua hình thức tuyển chọn tại nước sở tại (phỏng vấn học sinh và người bảo lãnh) hoặc
phỏng vấn qua điện thoại, internet thì xin hãy nộp các giấy tờ về trường qua đường bưu điện trong thời hạn nộp hồ sơ.
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6．Lệ phí cần nộp
Khóa học 2 năm (Tháng 4 nhập học)
Nhập học, năm thứ 1
20,000 Yên
Phí tuyển sinh
60,000 Yên
Phí nhập học
600,000 Yên
Học phí
50,000 Yên
Các khoản phí khác
50,000 Yên
Phí vào kí túc xá
150,000
Yên
Tiền nhà (nửa năm)
12,000 Yên
Phí quản lí (nửa năm)
Tổng
942,000 Yên
Khóa học 1.5 năm (Tháng 10 nhập học)
Nhập học, năm thứ 1
20,000 Yên
Phí tuyển sinh
60,000 Yên
Phí nhập học
600,000 Yên
Học phí
50,000 Yên
Các khoản phí khác
50,000 Yên
Phí vào kí túc xá
150,000 Yên
Tiền nhà (nửa năm)
12,000 Yên
Phí quản lí (nửa năm)
Tổng
942,000 Yên
＊Nhà trường sẽ thu tất cả các khoản lệ phí của từng năm.

Năm thứ 2
600,000 Yên
50,000 Yên
650,000 Yên

(đã bao gồm thuế)
Tổng
20,000 Yên
60,000 Yên
1,200,000 Yên
100,000 Yên
50,000 Yên
150,000 Yên
12,000 Yên
1,592,000 Yên

Năm thứ 2
300,000 Yên
25,000 Yên
325,000 Yên

(đã bao gồm thuế)
Tổng
20,000 Yên
60,000 Yên
900,000 Yên
75,000 Yên
50,000 Yên
150,000 Yên
12,000 Yên
1,267,000 Yên

＊Sau khi có thông báo đã được cấp "tư cách lưu trú" từ cục quản lý xuất nhập cảnh, xin vui lòng thanh toán "phí tuyển sinh",
"phí nhập học", "học phí", "các khoản phí khác", "phí vào kí túc xá", "tiền nhà" và "phí quản lí".
＊"Các khoản phí khác" được bao gồm phí giáo trình, phí hoạt động lớp, phí bảo hiểm du học sinh.
Không bao gồm các khoản phí như lệ phí mua hồ sơ và lệ phí thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ (JLPT) và lệ phí thi kỳ thi du học
Nhật Bản (EJU).
＊Trường Nhật ngữ Kaisei Academy, kể từ ngày các bạn học sinh đến du học để có một đời sống sinh hoạt yên tâm ở Nhật, sau khi
đến Nhật thì tất cả các bạn học sinh đều phải ở ký túc xá sinh viên nửa năm.
(trường hợp có nguyện vọng sống cùng người thân ở Nhật (ông bà, bố mẹ, anh chị em, vợ chồng), khi nộp hồ sơ xin vui lòng
hãy trao đổi.)
＊Trường hợp ở ký túc xá sinh viên thì giá phòng sẽ có sự thay đổi. Bên trên là trường hợp tiền nhà 25,000 yên.
＊Trường hợp nửa năm sau vẫn sống ở ký túc xá sinh viên, tiền nhà sẽ phát sinh theo từng tháng.
＊Phí quản lí, bao gồm phí điện, ga, nước. Theo tình trạng sử dụng, trường hợp dùng quá sẽ phát hành thêm hóa đơn.

7．Về việc thanh toán lệ phí
Thanh toán lệ phí bằng cách chuyển khoản từ nước sở tại vào tài khoản đã được trường chỉ định dưới đây.
Chuyển khoản dưới tên của đối tượng có nguyện vọng nhập học tại trường.
Tên ngân hàng：
Tên chi nhánh：
Địa chỉ ngân hàng：

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.(SWIFT NO.：BOTKJPJT)
（三菱東京ＵＦＪ銀行）
Toyonaka Branch （豊中支店）
1-10-3 Honmachi Toyonaka Osaka 560-0021 JAPAN

Số điện thoại ngân hàng：
Số tài khoản：
Tên tài khoản：
Địa chỉ người nhận：

（〒560-0021 日本国大阪府豊中市本町1-10-3）
+81-6-6854-1761
A/C. No.593- 3004978 （普通3004978）
SEIGAKUSYA CO.,LTD （株式会社 成学社）
1-2 Nakazaki-nishi 3 Kita-ku Osaka 530-0015 JAPAN
（〒530-0015 日本国大阪府大阪市北区中崎西3-1-2）

＊Xin vui lòng thanh toán lệ phí bằng cách chuyển khoản trước khi hết thời hạn thanh toán do trường chúng tôi chỉ định.
＊Xin vui lòng chi trả toàn bộ cước phát sinh trong quá trình chuyển khoản.
＊Nhà trường chỉ nhận đồng yên Nhật.
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8．Về việc hoàn trả các khoản lệ phí đã nộp
(1) Trên nguyên tắc một khi mà đã thanh toán "phí tuyển sinh", "phí nhập học", "học phí" và "các khoản phí khác" thì sẽ không
được hoàn trả lại.
(2) Sau khi đã nộp tiền xảy ra trường hợp từ bỏ việc nhập học với lý do không thể tránh khỏi và được nhà trường chấp nhận,
hoặc trong trường hợp lãnh sứ quán hoặc đại sự quán Nhật Bản tại nước sở tại không cấp visa, trường sẽ hoàn trả lại các
khoản phí đã đóng trừ "phí tuyển sinh" và "phí nhập học". Mọi cước phát sinh trong quá trình hoàn tiền lại sẽ do người nộp
đơn chi trả.
Bên cạnh đó hãy trả lại "giấy chứng nhận tư cách lưu trú" và "giấy báo nhập học" về cho nhà trường.
(3) Trường hợp khi đến kì hạn do nhà trường chỉ định mà vẫn không thanh toán lệ phí thì xem như là từ bỏ việc nhập học.
Còn đối với trường hợp nộp tiền từ nước ngoài thì xin vui lòng chú ý sớm hoàn tất thủ tục chuyển tiền.
(4) Về việc hoàn trả lại "học phí" và "các khoản phí khác" trong trường hợp học sinh đã nhận được thị thực nhập cảnh và đến
Nhật học nhưng lại nghỉ học giữa chừng. Rất nhiều trường hợp khác nhau có thể xảy ra, vì vậy trước tiên cần phải có sự trao
đổi của nhà trường .
(5) Trường hợp học sinh đang học giữa chừng nhưng lại học lên đại học, cao học (nghiên cứu sinh) hoặc trường chuyên môn thì
sẽ được hoàn trả lại học phí đã đóng của kỳ tiếp theo.
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9．Người bảo lãnh
Người bảo lãnh là người sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các mục liên quan dưới đây về khoảng thời gian mà học sinh
(người nộp đơn) học tại trường.
(1)Chi trả toàn bộ học phí và sinh hoạt phí của học sinh.
(2)Đối với học sinh thì phải chỉ bảo học sinh chăm chỉ cố gắng hết mình cho sự nghiệp học tập.
(3)Chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề cá nhân của học sinh (từ việc học tập đến các vấn đề trong đời sống sinh hoạt).
Người bảo lãnh xin vui lòng nộp các loại giấy tờ để chứng minh khả năng chi trả kinh phí đó. Thông thường thì phần nhiều người
bảo lãnh là người thân trong gia đình (cha, mẹ, chồng, vợ) của học sinh. Hơn nữa, người bảo lãnh không nhất thiết cần phải sống ở
Nhật. Ngoài ra, không chấp nhận với kế hoạch chi trả kinh phí mà dựa trên thu nhập làm thêm của học sinh tại Nhật Bản.

Đối với giấy tờ phải nộp
(Các mục cần chú ý liên quan đến việc nộp giấy tờ)
1．Các loại giấy tờ được viết bằng tiếng nước ngoài thì tất cả đều phải dịch sang tiếng Nhật, và đính kèm theo một bản riêng.
Các bản dịch cần sử dụng khổ giấy A4. Chỉ in trên một mặt giấy, không in trên cả hai mặt.
Người dịch cần ghi rõ tên bộ phận làm việc, số điện thoại, ngày tháng và ký tên vào bản dịch.
2．Khi điền vào cột ghi địa chỉ (địa chỉ người nộp đơn, địa chỉ gia đình,địa chỉ trường học, địa chỉ nơi làm việc) phải ghi chính xác đến
địa chỉ cuối cùng (số nhà).
3．Trong trường hợp nộp bản sao, trên nguyên tắc sử dụng khổ giấy A4. Không phóng to hay thu nhỏ kích thước bản sao.
Nếu bản gốc có khổ giấy lớn hơn khổ giấy A4 thì hãy sao chép bản sao đúng theo kích thước bản gốc.
Chỉ photo trên một mặt giấy, không photo trên cả hai mặt.
4．Các loại giấy tờ đã nộp cho cục xuất nhập cảnh thì sẽ không được trả lại ngoại trừ bằng tốt nghiệp bản gốc.
5．Người nộp đơn cần phải có năng lực Nhật ngữ tương đương với kỳ thi năng lực Nhật ngữ, vì vậy nếu trờng hợp không thỏa mãn điều kiến
này sẽ không thể nhận hồ sơ.
Ngoài ra, nếu trường hợp không có giấy tờ chứng minh năng lực tiếng Nhật thì tối thiểu cần phải học tiếng Nhật được 150 giờ
trở lên.
6．Nếu trường hợp bị phát hiện nội dung trong giấy tờ có sự dối trá thì sẽ không tiếp nhận hồ sơ đó.
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1．Giấy tờ liên quan đến người nộp đơn (học sinh)
(1) Giấy tờ bắt buộc phải nộp
①

Đơn xin nhập học
(Có dán ảnh)

Xin hãy sử dụng mẫu đơn xin nhập học của trường.

Sơ yếu lý lịch

Xin hãy sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch của trường.
Xin hãy viết tất cả các quá trình học tập từ tiểu học cho đến cấp bậc học cuối cùng.
Nếu trường hợp có thời gian trống trong quá trình đi làm thì xin vui lòng đính kèm
tài liệu giải trình.

Bản thề ước

Người nộp đơn sau khi xác định nội dung thì xin hãy ký tên.
Ngoài ra, ở phần "chữ ký của người bảo lãnh" thì vui lòng hãy để chính người bảo
lãnh đó là người ký tên.

④

Lý do du học

Xin hãy sử dụng mẫu đơn lý do du học của trường.
Sau khi xác nhận nội dung thì xin hãy ký tên.
・Giới thiệu khái quát về bản thân.
・Muốn học gì tại Nhật Bản và tại sao lại cần phải học cái đó ở Nhật.
・Tương lai, làm thế nào để tận dụng những điều đã học tại Nhật và muốn làm
công việc như thế nào.
・Hiện tại, để hướng đến việc du học Nhật Bản, đã và đang nỗ lực như thế nào.
Xin vui lòng hãy viết chi tiết và cụ thể về những nội dung nêu trên.

⑤

6 tấm ảnh thẻ (khổ 3cm ×4 cm)

Xin hãy nộp ảnh được chụp trong vòng ba tháng.
Xin hãy ghi họ tên vào mặt sau của tấm ảnh.

⑥

Bằng tốt nghiệp cấp bậc học cuối cùng Bản gốc sau khi cục xuất nhập cảnh kiểm tra thì sẽ được trả lại.
(bản gốc và bản sao)
Bản sao phải có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân.

⑦

Xin hãy nộp bảng điểm có tất cả các thành tích học tập từ năm học thứ nhất
Bảng điểm cấp học bậc học cuối cùng
cho đến khi tốt nghiệp.
(bản gốc và bản sao)
Bản sao phải có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân.

⑧

Xin vui lòng hãy nộp bảng điểm, chứng chỉ đỗ, giấy dự thi của các kỳ thi
Giấy tờ chứng minh liên quan đến
NAT-TEST, J-TEST hoặc kỳ thi năng lực Nhật ngữ nếu có.
năng lực Nhật ngữ hoặc giấy tờ chứng
Người nộp đơn đã học tiếng Nhật tại nước sở tại thì cần phải nhận giấy chứng
minh liên quan quá trình học tiếng
nhận được nhà trường phát hành trên đó có ghi thời gian học, số giờ học (tổng
Nhật
cộng 150 giờ trở lên), thành tích học tập, học cả ngày hay lớp buổi tối.

⑨

Bản sao giấy chứng minh nhân dân

Copy hai mặt của giấy chứng minh nhân dân.
Có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân.

⑩

Bản sao hộ chiếu

Copy toàn bộ các trang bao gồm cả trang có ảnh.

⑪

Giấy chứng thực của bằng tốt nghiệp
cấp bậc học cuối cùng và bản thành
tích học tập.

Xin hãy nộp theo trình tự được ghi ở dưới đây.

②

③

*Xin hãy làm đơn chứng thực bằng cách truy cập vào Trung tâm đào tào và giao lưu Việt - Nhật (VJEEC).
URL：http://vjeec.vn/portal/index.php/vi-vn/
(Tên nơi gửi đến) Kaisei Academy Japanese Language School
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(2) Các giấy tờ phải nộp khi cần thiết
⑫

Giấy chứng nhận đang học và bảng
điểm kết quả học tập

Xin hãy nộp giấy tờ này nếu trường hợp người nộp đơn hiện tại đang học tại
các trường đại học vv.

⑬

Giấy chứng nhận đang làm việc

Xin hãy nộp giấy tờ này nếu đối tượng là người đã có kinh nghiệm đi làm.
Xin hãy nộp cả danh thiếp nếu có.

2．Giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh
＜Giấy tờ cần thiết trong trường hợp người bão lãnh sống tại nước sở tại＞
(1) Giấy tờ bắt buộc phải nộp

①

Giấy bảo lãnh chi trả kinh phí

Xin hãy sử dụng mẫu giấy bảo lãnh chi trả kinh phí của trường.
Xin hãy trình bày cách thức chi trả, lý do dẫn đến việc ủng hộ tài chính và mối
quan hệ với người nộp đơn.
Xác nhận nội dung và ký vào chỗ ký tên.

②

Bản sao sổ hộ khẩu gia đình

Giấy tờ cần thiết để chứng minh mối quan hệ gia đình của người bảo lãnh và
người nộp đơn. Phải có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân.

③

Bản sao giấy khai sinh của người nộp Giấy tờ cần thiết để chứng minh mối quan hệ gia đình của người bảo lãnh và
đơn
người nộp đơn. Phải có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân.

④

Giấy xác nhận số dư tài khoản
ngân hàng (bản gốc）

Giấy tờ để chứng minh khả năng chuyển tiền sang nước ngoài có tính định
kỳ. Xin hãy đính kèm bản copy của sổ ngân hàng (3 năm gần đây).

⑤

Giấy chứng nhận đang làm việc

Cần phải có giấy chứng nhận trên đó ghi thời gian vào công ty làm việc,
thời gian làm việc, nội dung công việc, chức vụ…Xin hãy nộp cả danh thiếp
nếu có.

⑥

Giấy chứng nhận nộp thuế và giấy
chứng minh thu nhập

Cần phải có giấy thu nhập hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phát hành
hoặc giấy chứng minh thu nhập được công ty phát hành.
Xin hãy nộp tài liệu có ghi số tiền của 3 năm gần đây nhất.

⑦

Bản sao giấy chứng minh nhân dân

Copy hai mặt của giấy chứng minh nhân dân.
Phải có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân.

(2) Các giấy tờ phải nộp khi cần thiết

⑧

Bản sao giấy đăng ký công ty

⑨

Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh Xin hãy nộp giấy này nếu trường hợp người bảo lãnh là người kinh doanh độc lập.

⑩

Các giấy tờ hướng dẫn, quảng cáo
công ty

Xin hãy nộp giấy này nếu trường hợp người bảo lãnh là người quản lý công ty.

Giấy tờ cũng cần thiết như tài liệu để chỉ nội dung kinh doanh hoạt động của
công ty hoặc nội dung làm việc của người bảo lãnh.

*Các giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh thì hãy nộp giấy tờ được phát hành trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
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＜Giấy tờ cần thiết trong trường hợp người bão lãnh sống tại Nhật Bản＞
(1)Giấy tờ bắt buộc phải nộp

①

Giấy bảo lãnh chi trả kinh phí

Xin hãy sử dụng mẫu giấy bảo lãnh chi trả kinh phí của trường.
Người bảo lãnh bắt buộc phải tự viết phần này.
Xin hãy trình bày cách thức chi trả, lý do dẫn đến việc ủng hộ tài chính và mối
quan hệ với người nộp đơn.
Xin hãy đóng dấu trong giấy này giống với "con dấu đã đăng ký" .

②

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của
người bảo lãnh và người nộp đơn

Xin hãy nộp các giấy tờ liên quan về họ hàng, và sổ hộ khẩu gia đình.
Giấy này cần phải được công chứng ở các cơ quan có thẩm quyền.

③

Giấy xác nhận số dư tài khoản
ngân hàng (bản gốc)

Xin hãy nộp bản gốc được phát hành bởi cơ quan tài chính.

④

Thẻ cư trú hoặc giấy đăng ký chứng
nhận người nước ngoài

Cần phải nộp giấy có tất cả các thành viên trong gia đình.

Giấy chứng nhận thuế
(nộp thuế)

Các giấy chứng minh "chứng nhận thuế" (課税証明書) hay "giấy chứng nhận thuế
lưu trú" (住民税納税証明書) được cấp bởi cơ quan hành chính địa phương "giấy
chứng nhận nộp thuế" (納税証明書 その1, その2) được cấp bởi cơ quan thuế
(loại 1), (loại 2).
Trường hợp nào thì cũng cần phải ghi rõ "thu nhập cá nhân hàng năm"
(個人年間総所得)

⑥

Giấy chứng nhận đang làm việc
(Một trong những mục được ghi ở
bên phải)

Trường hợp là ủy viên ban điều hành công ty → Giấy phép đăng ký công ty
Trường hợp là người kinh doanh độc lập → Tờ khai xác định (bản sao)
＊Có dấu xác nhận của cơ quan thuế
＊Bản gốc sẽ trả lại sau khi xác nhận nội dung
Trường hợp là nhân viên công ty → Giấy chứng nhận đang làm việc

⑦

Giấy chứng nhận đăng ký con dấu

Hãy nộp "Giấy chứng nhận đăng ký con dấu" được cấp bởi cơ quan hành chính
địa phương.

⑤

(2) Các giấy tờ phải nộp khi cần thiết

⑧

Các giấy tờ hướng dẫn, quảng cáo
công ty

Giấy tờ cũng cần thiết như tài liệu để chỉ nội dung kinh doanh hoạt động của
công ty hoặc nội dung làm việc của người bảo lãnh.

⑨

Các giấy tờ khác, giấy tờ chứng minh Xin hãy nộp các tài liệu bổ sung mối quan hệ giao lưu giữa người bảo lãnh
mối quan hệ với người nộp đơn
và người nộp đơn như hình ảnh chụp chung hai người.

*Các giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh thì xin hãy nộp giấy tờ được phát hành trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
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