
　

Người nộp đơn
Trường nhật ngữ
Kaisei Academy

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.

　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.

Quy trình từ khi nộp đơn đến khi nhập học

Cục quản lý
xuất nhập cảnh

②Tiếp nhận đơn đăng ký dự 

tuyển và kiểm tra nội dung

④Dự thi kì thi tuyển chọn

(Chủ yếu là hình thức phỏng 
vấn)Nộp "phí tuyển khảo"

⑤Trường hợp đỗ, học sinh chuẩn bị

nộp các giấy tờ cần thiết cho
nhà trường

⑥Tiếp nhận và tuyển chọn 

hồ sơ, đồng thời thông báo 
kết quả đỗ trượt 

⑦Tiến hành làm đơn xin giấy 

tư cách lưu tại cục quản lý 
xuất

nhập cảnh

⑨Cấp giấy chứng nhận tư 

cách lưu trú về nhà trường

⑩Thông báo cho người nộp 

đơn về việc đã nhận được giấy
tư cách lưu trú

⑫Sau khi xác nhận được đã thanh 

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

nộp đơn 

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 

trường về ngày giờ đến Nhật và số hiệu 
chuyến bay

⑮Đến Nhật

①Nộp đơn đăng ký dự tuyển 

③Thông báo địa điểm

tuyển chọn, thời gian và
phương thức tuyển chọn

⑧Tiếp nhận đơn xin cấp tư 

cách lưu trú và bắt đầu 
quá trình kiểm tra

⑯Đón tại sân bay

（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.

⑪Nộp "phí nhập học", "học phí", 

"các khoản phí khác", "phí vào ký 
túc xá", "tiền nhà", "phí điện, ga, 

nước" cho trường
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