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Thủ tục nhập cảnh
Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp http://www.immi-moj.go.jp/

Những điều cần thiết1
(1)  Giấy báo nhập học của các trường dạy tiếng, đại học, cao đẳng v.v...
(2) Hộ chiếu
(3) Xin Visa ở đại sứ quán hay lãnh sự quán Nhật Bản tại nước sở tại
(4) Giấy chứng nhận tư cách cư trú (đối với trường hợp đã nhận)

Bạn có tư cách cư trú gì?2

Tư cách cư trú sẽ quyết định tư cách và các hoạt động của người nước ngoài được  phép sống tại Nhật ...Nó được chia 
làm  30 loại Visa khác nhau. Tư cách cư trú để học tập tại Nhật gọi là “du học”. Ngoài ra, còn có một số tư cách khác trên 
dựa trên nguồn học bổng, và cách thi cử.

Trường Thời gian cư trú

Đại học

4 năm 3 tháng, 4 năm 3 năm 3 tháng, 3 năm,                 
2 năm 3 tháng, 2 năm, 1 năm 3 tháng, 1 năm, 6 tháng 

hoặc 3 tháng

Cao đẳng

Trường kỹ thuật

Trường dạy nghề

Khoa lưu học sinh thuộc trường đại 
học tư, cao đẳng

Trao đổi sinh viên (trong vòng 1 năm)

1 năm 3 tháng, 1 năm, 6 tháng hoặc 3 thángCác trường dạy tiếng Nhật (trừ các 
trường dạy nghề)

Thủ tục xin Visa3
Có 2 cách  xin Visa:

(1) Xin Visa khi chưa nhận được “Giấy chứng nhận tư cách cư trú”
Những người có nguyện vọng du học Nhật Bản xin làm thủ tục Visa tại đại sứ quán hay lãnh sự quán Nhật Bản tại 
nước ngoài. Cách làm này mất nhiều thời gian vì hồ sơ xin Visa phải gửi đi gửi lại giữa hai nước cũng như trong 
nước Nhật.
(2) Xin Visa khi có “Giấy chứng nhận tư cách cư trú”
Người có nguyện vọng du học Nhật Bản có người đại diện thì có thể được Cục quản lý nhập cảnh Nhật Bản cấp 
“Giấy chứng nhận tư cách cứ trú”, tiếp đến xin Visa. So với cách trên thì cách này nhanh hơn rất nhiều.

Thủ tục sang Nhật dự thi4
Trường hợp sang Nhật để dự thi cần mang phiếu dự thi do trường cấp đến cơ quan đại diện của Nhật Bản tại nước ngoài 
để xin visa “tạm trú ngắn hạn”. Thời gian 15 ngày, 30 ngày hoặc 90 ngày. Trong thời gian hoàn thành thủ tục nhập học 
cũng có thể nhận được thay đổi tư cách cư trú.

Người bảo lãnh làm thủ tục nhập cảnh5
Trường hợp không thể tự mình trang trải kinh phí du học cần phải có  người bảo lãnh.
Xem trang 44

Thủ tục nhập cảnh
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Thủ tục sang Nhật khi có giấy chứng nhận tư cách cư trú

ười có nguyện vọng 
du học

ười có nguyện vọng 
du học

ười có nguyện vọng 
du học

ười có nguyện vọng 
du học

[Người xin]（hầu hết xin ở (2))

(1)  Người có nguyện vọng du học
(2)  Người đại diện (giáo viên trường tiếp     
       nhận)
[Giấy tờ cần thiết]
(1)  Đơn xin tư cách cư trú
(2)  Ảnh
(3)  Phong bì đề tên để gửi lại
(4)  Giấy tờ khác
Tùy theo từng trường mà giấy tờ có khác 
nhau, nên cần trao đổi trực tiếp với 
trường bạn muốn học

Xin chứng nhận tư cách cư trú

Sau khi có "Giấy chứng nhận tư cách cư 
trú", mang giấy đó đến Đại sứ quán Nhật 
tại nước sở tại.
[Giấy tờ cần thiết]
(1)  Hộ chiếu
(2)  Đơn xin cấp Visa
(3)  Ảnh
(4)  Giấy chứng nhận tư cách cư trú
(Có trường hợp cần một số giấy tờ khác 
nữa)

Xin visa

Người có nguyện vọng cũng có thể xin được giấy phép cư trú, nhưng 
thường là những ngừi đại diện cho các trường. Hồ sơ cần thiết để xin “du 
học” có thể khác nhau tùy theo từng trường. Bạn cần liên hệ trực tiếp với 
trường đó

Thẻ cư trú6
Người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản từ 3 tháng trở lên phải có thẻ cư trú 
(RESIDENCE CARD) . Thẻ cư trú luôn mang theo người và xuất trình cho 
những người ở Cục xuất nhập cảnh, cảnh sát khi yêu cầu. Hơn nữa cần 
thiết phải xin phép ở Cục xuất nhập cảnh địa phương trong trường hợp 
thay đổi nội dung thẻ, thay đổi cơ quan giáo dục quản lý mình.

⇒ Trình tự làm thủ tục
(1)  Các trường hợp nhập cảnh từ sân bay Narita, sân bay Haneda, sân bay Chyubu, sân bay Kansai
Khi làm thủ tục nhập cảnh phải đóng dấu ngày nhập cảnh ở hộ chiếu và kèm theo “Thẻ cư trú”. Trong vòng 14 ngày nếu có 
chỗ ở chính thức phải mang “Thẻ cư trú” đến trình báo tại cơ quan có thẩm quyền tại nơi cư trú.
(2) Nhập cảnh không phải từ các sân bay trên
Khi làm thủ tục nhập cảnh phải đóng dấu ngày nhập cảnh ở hộ chiếu, đồng thời phải đóng dấu < Thẻ cư trú cấp sau>. Thẻ cư 
trú sẽ được gửi đến nơi đăng kí tạm trú sau khi được phép của nơi đó.

Thủ tục nhập cảnh

--- 33 ---



3

Giấy cấp phép hoạt động ngoài học tập7
Đi "du học" là để học tập tại các trường của Nhật Bản, nên không chấp nhận đi làm thêm. Nếu muốn đi làm thêm du học sinh phải 
được Cục quản lý nhập cảnh cấp "Giấy chứng nhận tư cách làm thêm" (xem trang 41). Những sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao 
đẳng, cao học, trường dạy nghề đang tìm việc, có tư cách cư trú "hoạt đồng đặc biệt" cũng phải xin giấy chứng nhận làm thêm.

Thủ tục về nước tạm thời8
Người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản muốn tạm thời về nước hoặc đi ra nước ngoài một thời gian sau đó quay lại Nhật với tư 
cách cư trú hiện có, phải  xin giấy phép tài nhập cảnh tại Cục nhập cảnh địa phương trước khi rời Nhật Bản. Với những người cư trú dài 
hạn, hộ chiều còn hiệu lực và có thẻ cư trú, khi rời Nhật Bản có ý định trở lại Nhật trong vòng 1 năm, về nguyên tắc không cần xin 
phép tái nhập cảnh.

Khi xuất cảnh ra khỏi Nhật Bản cần trình thẻ cư trú và luôn nhớ phải xác nhận ở 
dòng trên thẻ ED là sẽ trở lại Nhật Bản

Gian hạn thời gian cư trú9
Muốn lưu lại Nhật Bản quá thời gian cho phép khi nhập cảnh, phải làm thủ tục gia hạn tại Cục quản lý nhập cảnh tại địa phương đang 
cư trú (thông thường Cục nhập cảnh nhận đơn gia hạn trước 3 tháng). Nếu cư trú bất hợp pháp, sẽ bị phạt hoặc trục xuất về nước

Thay đổi tư cách cư trú10
Nếu muốn tham gia hoạt động khác ngoài hoạt động quy định mà được phép hoạt động, phải được Cục quản lý nhập cảnh địa 
phương đang cư trú cho phép đổi sang tư cách cư trú khác.

Nếu không được phép mà cứ tiến hành tham gia hoạt động khác ngoài tư cách cư trú được phép hoạt động, sẽ bị 
phạt và trục xuất về nước.

Hủy bỏ tư cách cư trú11
Người làm thủ tục xin Visa khai sai lý lịch cá nhân và nộp giấy tờ giả mạo thì sẽ bị hủy bỏ tư cách cư trú.

Sau khi được cấp tư cách cư trú, trong vòng 3 tháng mà không vào Nhật, thì tư cách cư trú sẽ bị hủy bỏ. (Trừ những 
trướng hợp có lý do chính đáng)

ời khuyênời khuyên

Cư trú ngắn hạn của 
người thân gia đình

    Nếu người thân của bạn sang Nhật 
với Visa "Cư trú ngắn hạn" hay còn 
gọi là Visa "Du lịch", thì sau đó sẽ rất 
khó đổi sang Visa "Đoàn tụ gia 
đình" trên lãnh thổ Nhật Bản.

Mời người thân sang Nhật12
Vợ, chồng, người thân hoặc con cái của những người đang học tập tại các 
trường đại học, cao đẳn, kỹ thuật chuyên nghiệp, dạy nghề có visa "Du học" có 
thể lưu trú tại Nhật với visa "Đoàn tụ gia đình". Thời gian lưu trú phụ thuộc vào 
người nuôi dưỡng.

Xin phép Cục xuất nhập cảnh13
Trường hợp thay đổi tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, khu vực, hoặc thay đổi trường trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi phải 
xin phép Cục xuất nhập cảnh địa phương.

Thủ tục nhập cảnh
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Chi phí sinh hoạt, giá cả

Tiền tệ và giá cả1
Đồng tiền của Nhật Bản là Yên. Có 4 loại tiền giấy: 10.000 yên, 5000 yên, 2000 yên và 1000 yên. Có 6 loại 
tiền xu: 500 yên, 100 yên, 50 yên, 10 yên, 5 yên và 1 yên. Nói chung, ở Nhật Bản khi mua đồ đều thanh 
toán bằng tiền mặt, có nhiều cửa hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dung. Người ta ít dùng ngân 
phiếu để thanh toán trong cuộc sống hằng ngày
        
      Ngoại tệ có thể được đổi sang tiền yên tại các ngân hàng có quầy ngoại hối. Các ngân hàng đều có 1 
tỉ giá hối đoái như nhau

ọc phí
49,000 yên

475.7USD

4,000 yên
38.8 USD

25,000 yên
242.7 USD

32,000 yên
310.7 USD

7,000 yên
68.0 USD

ảo hiểm chữa bệnh
2,000 yên
19.4 USD

0
58.3 USD

ố tiền còn lại

7,000 yên

111,000
1,077.7 USD

 USD
110,000 yên
1,068.0 USD

1,466.0 USD
134,000 yên

110,000121,000 yên

138,000 yên
1,339.8 USD

Hokkaido

KantoChubu

Kinki

Shikoku
Chukoku

Kyushu

Chi phí sinh hoạt2

Chi phí sinh hoạt, giá cả

◆ Giá cả các mặt hàng thiết yếu

Dưới đây là chi phí sinh hoạt một tháng của du học sinh nước ngoài (bao gồm cả tiền 
học). Chi phí sinh  hoạt tại các thành phố lớn thì cao hơn so với tại các địa phương

Nội dung và số lượng các khoản chi trong một tháng bao gồm tiền học (trung bình toàn quốc)

Nguồn thông tin "Điều tra tình hình cuộc sống của du học sinh tư phí nước ngoài năm 2011" (JASSO)

Theo thống kê của Chính phủ

1 USD = 103 yên

--- 35 ---

Gạo (5kg)  2,157 yên 20.9 USD
Bánh mì (1kg)  401 yên 3.9 USD
Sữa (1000 )  190 yên 1.8 USD
Trứng (10 quả)  207 yên 2.0 USD
Táo (1 kg) 453 yên 4.4 USD
Bắp cải (1 kg) 166 yên  1.6 USD

Coca Cola (lon 500ml)  93 yên 0.9 USD
Bánh Hambuger  164 yên 1.6 USD
Xăng (1 lít) 156 yên 1.5 USD
Giấy vệ sinh (12 cuộn) 256 yên 2.5 USD
Vé xem phim 1,770 yên 17.2 USD
Taxi  628 yên 6.1 USD
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H
ọc phí

Học phí
Học phí của các trường Nhật không cao như Mỹ hoặc Anh Quốc. Hơn nữa, Nhật Bản còn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, cho học 
bổng khác với nhiều quốc gia khác. Trong học phí năm đầu, cần đóng tiền nhập học, tiền xây dựng và đầu tư trang thiết bị. Các năm 
học sau thì giống với bảng phía dưới. Mục "Tiền nhập học" chỉ tính cho năm đầu tiên.

Đại học
Học phí Nhập học Cộng

yên USD yên USD yên USD

Quốc lập      

Công lập      

Tư 
lập

Y khoa      

Nha khoa      

Dược      

Nghệ thuật      

Sức khỏe cộng đồng      

Khoa học  tự  nh iên , 
công nghệ

     

Nông nghiệp, thú y      

Thể dục, thể thao      

Gia chành      

Văn hóa, xã hội      

Phúc lợi xã hội      
Luật, thương mại, kinh 
tế

     

Thần học, phật giáo      
Khoa đặc biệt cho du 
học sinh

Hãy hỏi các trường 717,782 6,969

❖ Bình quân tiền học phí năm đầu tiên: Đơn vị: Yên hoặc Đôla Mỹ (tỉ giá 1USD = 103 yên)

Cao học

Cao học
Học phí Nhập học Cộng

yên USD yên USD yên USD
Quốc lập      

Công lập      

Tư 
lập

Hệ 

thạc 

sỹ

Nghệ thuật      

Công nghệ      

Sức khỏe cộng đồng      

  Khoa học tự nhiên      

  Nông nghiệp, thú y      

Dược      

Gia chánh      

Giáo dục      

Y khoa      

Khoa học xã hội      

  Khoa học nhân văn      

Hệ 

tiến 

sỹ

Nghệ thuật      

Sức khỏe cộng đồng      

Khoa học tự nhiên      

Công nghệ      

Nông nghiệp, thú y      

Gia chánh      

Dược      

Giáo dục      

Nha khoa      

Khoa học xã hội      

Khoa học nhân văn      

Y khoa      

Nguồn: Bộ giáo dục và khoa học     * Phí nhập học vào trường công lập tùy theo khu vực

Đại học

Nguồn: Bộ giáo dục và khoa học  * Phí nhập học vào trường công lập tùy theo khu vực
         * Khoa đặc biệt dành cho du học sinh theo nguồn Trung tâm thông tin du học

--- 36 ---



3

H
ọc phí

Cao đẳng
Học phí Nhập học Cộng

yên USD yên USD yên USD

Tư 
lập

Vệ sinh      

Y tế      

Công nghiệp      

Nông nghiệp      

Văn hóa, giáo dục      

Thương mại      

Giáo dục, phúc lợi xã 
hội

     

Giáo dục, sức khỏe      

Cao đẳng

Nguồn: Bộ giáo dục và khoa học     

Trường kỹ thuật chuyên nghiệp

Trường kỹ thuật chuyên 
nghiệp

Học phí Nhập học Cộng

yên USD yên USD yên USD

Quốc lập 234,600 2,278 84,600 821 319,200 3,099

Nguồn: Bộ giáo dục và khoa học     

Trường dạy nghề

Trường dạy nghề
Học phí Nhập học Cộng

yên USD yên USD yên USD

Tư 
lập

Vệ sinh      

Y tế      

Công nghiệp      

Nông nghiệp      

Văn hóa, giáo dục      

Thương mại      

Giáo dục, phúc lợi xã 
hội

     

May thờ i  t rang,  gia 
chánh

     

Nguồn: Hội các tổ chức đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp Tokyo.   
Số tiền bình quân lớp ban ngày của trường dạy nghề dân lập
   Trường tiếng Nhật

Trường tiếng Nhật
Học phí (bao gồm tiền nhập học, tiền tuyển sinh)

yên USD

Khóa học 1 năm  

Khóa học 18 tháng  

Khóa học 2 năm  

Nguồn: Hiệp hội chấn hưng giáo dục tiếng Nhật
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H
ọc bổng

Học bổng
Ít có học bổng để chi trả toàn bộ chi phí trong quá trình du  học, phần lớn là các học bổng đẻ chi trả một phần  học phí và cuộc sống 
sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, các bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng chi phí du học, không nên chỉ dựa vào học bổng mà hãy lập kế  hoạch 
cho rõ ràng

❖ Thời gian xin học bổng và nhận kết quả được chia làm 2 dạng như sau:
    1.Loại học bổng có thể xin và nhận kết quả trước khi sang Nhật (rất ít)

2.Loại học bổng có thể xin và nhận kết quả sau khi tới Nhật nhập học

❖ Thi tuyển chọn: xét hồ sơ, thi viết kiểm tra kiến thức tổng quát hoặc kiến thức về ngành học, khả năng ngôn ngữ và phỏng vấn

❖ Cách xin: hầu hết hồ sơ xin học bổng đều phải nộp qua trường mà du học sinh đang theo học. Hãy liên hệ trực tiếp với 
phòng quản lý lưu học sinh để biết thêm chi tiết

Q. Loại học bổng có thể xin và nhận kết quả trước khi tới Nhật là những loại nào?
Q. Tôi có thể được nhận từ 2  loại học bổng trở lên hay không?
Q. Những loại học bổng dành cho đối tượng du học ngắn hạn là những loại nào?

Thông tin chi tiết xem trên tờ rơi về các loại học bổng du học Nhật Bản!Thông tin chi tiết xem trên tờ rơi về các loại học bổng du học Nhật Bản!

Tờ rơi về các loại  học bổng du học Nhật Bản!
Scholarship for International Students in Japan
Bản tổng hợp thông tin học bổng dành cho du học sinh nước ngoài

* Không phải tất cả thông tin về tất cả các loại học bổng tại Nhật đều có trong 
tờ rơi. 
Phát miễn phí (chỉ tại Nhật)  (khổ A4 bằng tiếng Nhật, tiếng Anh)
Bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin tại trang web của JASSO
<Liên hệ trực tiếp tại> 
Ban thông tin du học tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản

E-mail@infoja@jasso.go.jp
Những thông tin có trong tờ rơi về học bổng du học Nhật Bản

. Học bổng chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục và khoa học)

.Học bổng của tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản

. Học bổng của các tổ chức tại địa phương và các đoàn thể giao 

lưu quốc tế có liên quan

. Học bổng của các đoàn thể

. Học bổng được trao trước khi sang Nhật
Tham khảo: xem các trang web sau:

Danh sách các trường Đại học, cao đẳng có học bổng 
(JASSO)

http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/hougakukindaigaku.pdf

Số tay học bổng (JASSO) http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfi sij.html
Tìm kiếm học bổng (Japan Study Support) http://www.jpss.jp/ja/scholarship/
Du học sinh nước ngoài được nhà nước tài trợ (Bộ 
Ngoại giao)

http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html
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Xin học bổng trước khi qua Nhật1

Các loại học bổng Đối tượng và cơ quan cấp học bổng Học bổng hàng tháng Địa chỉ liên hệ

Học bổng chính 
phủ Nhật Bản (Bộ 
Giáo dục và Khoa 
học) *1

Tiến cử 
của Đại 
sứ 
quán

Nghiên cứu sinh/Thực tập sinh giáo viên Tham khảo *2 Liên hệ trực tiếp với các cơ quan đại 
diện của Nhật tại nước ngoài

http://www.mofa.go.jp/mofaj/  
link/zaigai/index.html
* Ở một số nước, cơ quan chính phủ 
sẽ là đầu mối liên lạc

Sinh viên đại học/Sinh viên kỹ thuật chuyên nghiệp/Các 
trường dạy nghề/Sinh viên học tiếng Nhật và văn hóa Nhật 117,000  y ê n

Sinh viên chương trình "Những nhà lãnh đạo trẻ" 242,000  y ê n

Tiến cử của 
trường đại 
học

Nghiên cứu sinh Tham khảo 2
Trường bạn đang học (tại nước bạn)

Sinh viên học tiếng Nhật và sinh viên học văn hóa Nhật Bản 117,000  y ê n

Học bổng khuyến học dành cho du 
học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục

Sinh viên đã thi EJU, muốn học chính quy các trường đại  
học, cao đẳng, các trường dạy nghề

48,000  y ê n
JASSO http://www.jasso.go.jp/ 
scholarship/yoyakuseido.html

Chương trình trao đổi sinh viên (hệ 
ngắn hạn)

Đối tượng là sinh viên trao đổi theo hợp tác  2 trường. 
Thời gian 8 ngày đến  1 năm

80,000  y ê n Trường bạn đang học (tại nước bạn)

Học bổng đoàn thể, tư nhân Tùy đoàn thể khác nhau — Đoàn thể

Xin học bổng sau khi đến Nhật2

Các loại học bổng Đối tượng và cơ quan được cấp học bổng Học bổng hàng tháng Địa chỉ liên hệ

Học bổng chính phủ 
Nhật Bản (Bộ Giáo 
dục và Khoa học)  *1

Xét tại 
nước 
Nhật

Nghiên cứu sinh Tham khảo  *2 Liên hệ trực tiếp với trường 
(Nhật Bản)Sinh viên đại học 1 1 7 , 0 0 0  y ê n

Học bổng khuyến học dành 
cho du học sinh nước ngoài 
của Bộ Giáo dục

Đại học/Cao đẳng/Khoa đặc biệt dành cho du học sinh/Kỹ thuật 
chuyên nghiệp/Dạy nghề/Khoa dự bị/Các sơ sở giáo dục tiếngNhật

4 8 , 0 0 0  y ê n Liên hệ trực tiếp với trường 
(Nhật Bản)

Nghiên cứu sinh/Hệ thạc sĩ/Hệ tiến sĩ 6 5 , 0 0 0  y ê n

Học bổng các đoàn thể Tùy theo đoàn thể có thể khác nhau —
Các đoàn thể tại địa phương hoặc trường 
mà bạn đang theo học (Nhật Bản)

Học bổng tư nhân Tùy theo đoàn thể có thể khác nhau — Các tổ chức mà bạn đang theo 
học (Nhật Bản)

Học bổng của trường, miễn giảm 
học phí, chế độ miễn giảm Tùy theo trường — Các tổ chức mà bạn đang theo 

học (Nhật Bản)

* 1 Có chế độ học bổng khác nhau theo khu vực nghiên cứu, học tập (tính đến tháng 4-2012)
* 2 Nghiên cứu sinh 143.000 yên; thạc sĩ 144.000 yên; tiến sĩ 145.000 yên

(Theo điều tra của Bộ Giáo dục và khoa học; Trung tâm thông tin du học JASSO)
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Việc làm thêm

Lời khuyên của 
các sinh viên 
khóa trước

Làm thêm là công việc bình thường trong xã 
hội Nhật Bản. Thông qua công việc vạn học 
được những nguyên tắc và tập quán của người 
Nhật. Tuy nhiên có những du học sinh vì đi làm 
thêm mà bỏ bê việc học, thiều giờ lên lớp, 
không gia hạn được Visa và phải trở về nước. 
Các bạn cũng đừng nên quên rằng nhiệm vụ 
của chúng ta đến nớc Nhật là để học chứ không 
phải để đi làm

Loại nghề Tỷ lệ

1 Ăn uống 48.8%

2 Thương mại, bán hàng 25.3%

3 Dạy  học 7.5%

4 Lễ tân khách sạn 5.7%

5 Giảng dạy, trợ giúp nghiên cứu 5.5%

6 Dọn dẹp 4.5%

7 Sự vụ 4.3%

8 Biên, phiên dịch 4.2%

9 Công trường, lắp máy 3.7%

10 Gia sư 3.2%

Theo điều tra của JASSO có 74% du học sinh đi làm thêm. Công việc phổ biến nhất là các việc phụ trong nhà hàng, 
tiếp đến là bán hàng, gia sư, công tác nghiên cứu, lễ tân khách sạn, nhặt bóng v.v. Tiền lương của các vùng khác 
nhau, ví dụ phục vụ trong nhà hàng mỗi giờ được 800 yên đến 1200 yên, nếu làm 28 tiếng 1 tuần được 22.400 yên 
đến 33.600 yên.
Sau khi được Cục nhập cảnh địa phương gần nhất cho phép thì du học sinh mới được phép đi làm thêm theo các 
điều kiện sau đây:
  1  Không làm ảnh hưởng đến việc học
  2  Mục đích đi làm thêm là để trang trải tiền học phí và các chi phí cần thiết khác, chứ không phải đi làm để dành 
tiền và gửi về nhà
  3  Không làm các công việc làm ảnh hưởng xấu đến phong tục tập quán và tư cách, đạo đức của du học sinh.
  4  Một tuần làm thêm 28 tiếng (trong thời gian nghỉ hè có thể làm 8 tiếng/ngày)
  5  Làm thêm trong thời gian tạm trú tại trường

※  Những người có thời hạn lưu trú trên  3 tháng với tư cách "du học" và là người đến lần đầu có thể xin giấp phép hoạt động ngoài tư 

cách tại các cảng hàng không khi nhập cảnh vào Nhật Bản

※ Nếu du học sinh không có giấy phép, làm quá giờ cho phép, làm công việc không phù hợp với nội dung cho phép thì sẽ bị phạt hoặc 

trục xuất về nước

Giới thiệu việc làm thêm sẽ do trường bạn đang theo học và các trung tâm hỗ trợ sinh viên trong nước và 
quốc tế "Hello Work"

Các loại nghề làm thêm (một số câu hỏi thường gặp)

Làm
 thêm
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N
hà ở

Về nơi ở, có 2 hình thức chính.

 Ký túc xá sinh viên

Phòng thuê ở ngoài

Điểm lợi

. Giá thuê rẻ

. Có thể tiếp xúc với nhiều người đến từ nhiều nước trên thế giới

. Không phải tự mua những đồ điện gia dụng 

Điểm bất lợi

. Quy định giờ đóng cửa và giờ dậy vào buổi sáng

. Chung nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng tắm

Điểm lợi

. Có thể sinh hoạt theo nhịp độ mà mình thích

. Rèn luyện tính tự lập 

. Nhận thức rõ giá trị đồng tiền
Điểm bất lợi

.  Giá cao

. Thủ tục phức tạp

. Phải tự mình mua sắm đồ điện gia dụng

Cùng với đời sống của người dân Nhật Bản, nhà cửa ở Nhật cũng đã bắt đầu Tây hóa, nhưng cũng có 
những nhà có phòng kiểu Nhật trải chiếu Tatami. Hơn nữa, người Nhật có thói quen cời giày để ở cửa ra 
vào. Khi thuê nhà, bạn sẽ phải ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà hoặc công ty bất động sản. Khi ký hợp 
đồng, bạn phải trả tiền đặt cọc ( bằng vài tháng tiền nhà. Có nơi gọi là tiền bảo lãnh), tiền cảm ơn (Reikin) 
và tiền hoa hồng cho người môi giới. Vì hầu hết các phòng cho thuê đều không có đồ đạc nên bạn sẽ phải 
tự mình chuẩn bị hết.

Cách tìm thuê nhàCách tìm thuê nhà

Rất nhiều trường có liên kết với các công ty bất động sản để hỗ trợ sinh viên tìm nhà/ phòng một cách yên 
tâm và an toàn. Vì vậy, nếu bạn đã quyết định học trường nào rồi thì hãy thử hỏi nhà trường nhé.

Giá thành thuê nhà có sự chênh lệch lớn tùy thuộc vào 
những điểm sau:

. Khoảng cách từ nhà tới ga, bến xe buýt

. Có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng

.  Số năm xây dựng

. Hướng của phòng

Hãy cân nhắc kỹ về giá cả mà bạn có thể tra để thuê nhà 
trước khi quyết định chọn nhà.

Lời khuyên quan trọng
Những điểm cần lưu ý khi thuê nhà

. Tiền thuê hàng tháng, phí lúc đầu là bao nhiêu

. Khoảng cách và thời gian di chuyển tới trường 
học là bao xa 
. Diện tích phòng ở, các trang thiết bị kèm theo
. Tính tiện ích của khu vực xung quanh nơi ở (như 
có gần ga không, mua sắm có dễ dàng không...?)

Nhà ở
Với chỗ ở của sinh viên, chính quyền địa phương và các trường học đều có kí túc xá quản lý sinh viên. Có 77% du 
học sinh thuê nhà dân hoặc sống ở chung cư. Thông thường, nếu muốn thuê nhà dân, bạn có thể trực tiếp hỏi tại 
phòng quản lý du học sinh hay công ty môi giới bất động sản, qua internet, hoặc qua các tạp chí.
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Thự
c tập, việc làm

 sau tốt nghiệp

Thực tập, việc làm sau tốt nghiệp
Càng ngày càng có nhiều du học sinh đi làm cho các công ty Nhật bản sau khi tốt nghiệp. Việc 
xét chuyển đổi tư cách cư trú để đi làm bao gồm 4 điểm mấu chốt sau đây:

Điểm mấu chốt Điểm lưu ý và bổ sung  

Lý lịch học tập
Những người tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, kỹ thuật chuyên nghiệp 

Những người tốt nghiệp tại các trường dạy nghề được nhận bằng “Chuyên gia”

Nội dung công việc 
định làm

Nội dung công việc của nơi mình muốn xin vào làm việc có liên quan tới chuyên môn 
của mình hay không?
(Ví dụ) Những trường hợp học thiết kế thời trang mà được tuyển dụng sang làm lập 
trình viên máy tính thì việc xin đổi tư cách lưu chú là khá khó khăn.

Tiền lương Tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương trả cho người Nhật

Tình hình công ty định 
xin vào

Mức độ ổn định kinh doanh của công ty, doanh nghiệp 

Những trường hợp đã tốt nghiệp vẫn chưa quyết định được việc làm, bạn có thể xin phép 
chuyển đổi tư cách cư trú từ “du học” sang “hoạt động đặc biết (do chờ việc)”, thời gian này có 
thể kéo dài 1 năm từ sau khi tốt nghiệp (thời gian cư trú là 6 tháng thì chỉ được thay đổi 1 lần). 
Những việc cụ thể về thủ tục nên hỏi trực tiếp Cục quản lý nhập cảnh địa phương.

tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10

ử dụng những nội dung mà các 
trang web tìm việc hướng dẫn

ết định trúng tuyển (Thời gian quyết định chính thức thường bắt đầu từ tháng 10). 

Tùy vào  mỗi doanh nghiệp mà quyết định trung tuyển là khác nhau

Biểu đồ số du học sinh được đổi sang tư cách 
cư trú với mục địch đi làm

1. Thương nghiệp, thương mại 24.9 %

2 Giáo dục 8.5 %

3 Liên quan đến máy tính 8.2 %

4 Ngành ăn uống 5.7 %

5 Điện 4.3 %

Số người được phép chuyển đổi nghề

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

0

Nguồn thông tin: Tình  hình việc làm của lưu học sinh tại các 
doanh nghiệp Nhật Bản  2012 (Cục Xuất nhập cảnh Bộ Tư pháp)
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Thực tập, việc làm
 sau tốt nghiệp

Bạn Sogema Onda Abesoro Guregory Reopoldo Robert 
Quốc tịch : Cộng hòa Gabon
Trường đã học: Chuyên ngành kiến trúc và khoa học đô thị, khoa nghiên cứu Kỹ thuật, hệ cao học, trường đại 
học Chiba
Thời gian du học: 4/2006 - 3-2014
Nơi làm việc : Công ty cổ phần thep JFE

Q 1.Trong quá trình đi tìm việc, điều gì là khó khăn với bạn? 
Hầu hết các công ty của Nhật đều có văn hóa doanh nghiệp mang đặc đậm phong cách Nhật Bản, có rất ít những 
công ty chuẩn bị sẵn sàng đón nhận các nền văn hóa khác. Tôi đã gặp những công ty khi phỏng vấn vòng cuối cùng 
đã đặt những câu hỏi rất khó rằng tôi sẽ giữ như chính bản thân mình ư. Và việc phải viết tay vào tờ lý lịch hay hồ sơ 
một cách cẩn thận với kiểu chữ được quy định là điều vô cùng vất vả.

Nguyễn Thị Xuân Mai 
Quốc tịch: Việt Nam
 Nơi đã học: trường chuyên môn Hollywood Beauty 
Thời gian du học ở Nhật Bản: 10/2005 - 3/2009 
Nơi làm việc: trường đại học Nguyễn Tất Thành, trường BEAUTY MAJOR - SANKO GAKUEN (liên quan tới dạy làm 
đẹp)

  Tham khảo:  Hãy thử sử dụng những trang web sau

Hướng dẫn tìm việc cho du học sinh nước ngoài 
(ASSO)

http://www.jasso.go.jp/job/index.html

Thông tin cựu lưu học sinh Nhật Bản (JASSO) http://www.jasso.go.jp/exchange/enews.html
Trung tâm dịch vụ việc làm dành cho người nước 
ngoài tại Tokyo

http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/

Trung tâm dịch vụ việc làm dành cho người nước 
ngoài tại Nagoya

http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/

Trung tâm dịch vụ việc làm dành cho người nước 
ngoài tại Osaka

http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/

❖ Góc kinh nghiệm làm việc

Thực tập
Thực tập là trong thời gian đi học, sinh viên muốn đi làm thử ở các công ty để lấy kinh nghiệm liên quan đến chuyên 
môn mình đang theo học và công việc của mình trong tương lai. Một số trường đại học coi thực tập là một phần 
trong chương trình học. Về công nhận các đơn vị học trình trong thời gian thực tập, bạn phải hỏi ngay khi chọn 
trường. Nếu được trả lương, sinh viên sẽ phải có giấy phép đi làm thêm nên hãy chú ý điều này. Hơn nữa, những sinh 
viên đang theo học tại các trường đại học tại một nước khác, vào Nhật Bản thực tập như là một phần của chương 
trình học để lấy học trình, được thỏa thuận giữa trường đó và một công ty của Nhật Bản, được hưởng lương thực 
tập, sẽ có tư cách cư trú là “Hoạt động đặc biệt”, “hoạt động văn hóa” hay “cư trú ngắn hạn”

Q2. Bạn có thể cung cấp những trang web hoặc sự trợ giúp có ích cho hoạt động tìm kiếm việc làm được không? 
Tôi đã tập hợp thông tin liên quan tới doanh nghiệp thông qua các trang web của công ty cũng như các trang web xin việc. Khi đó, tôi đã 
tham khảo ý kiến từ mọi người và từ phòng hỗ trợ việc làm của trường đại học đồng thời cũng tìm hiểu về xu hướng kinh doanh của các 
doanh nghiệp.

Q3. Tại sao bạn lại có ý định làm việc tại Nhật Bản?
Nhật Bản đã trở thành quê hương thứ hai của tôi sau thời gian dài du học ở đó. Tôi muốn trưởng thành hơn với những kinh nghiệm sống và 
học tập ở Nhật Bản.

Q 1.Việc du học ở Nhật Bản có giúp ích gì cho bạn trong quá trình xin việc cũng như làm việc ở đất nước 
mình không?

Trong quá trình du học tại Nhật Bản, nếu bạn đã trang bị được cho mình tiếng Nhật, tri thức và kỹ thuật chuyên 
môn thì những điều bạn học hoàn toàn có ích cho hoạt động tìm việc của bạn sau khi về nước. Bên cạnh đó, 
những người có kinh nghiệm du học tại Nhật Bản sẽ có lợi thế hơn những người tốt nghiệp tại Việt Nam khi làm 
việc và mức lương cũng được ưu đãi hơn. Đặc biệt là làm việc tại các doanh nghiệp Nhật thì sẽ dễ dàng hơn. 

Q2. Có những điều gì mà bạn cho rằng mình đã học được trong quá trình du học tại Nhật hoặc những điều làm bạn nghĩ là thật tốt khi đã 
học tại Nhật. Khi du học tại Nhật Bản, tôi đã học được những kỹ thuật làm đẹp tân tiến nhất. Thêm vào đó, tại trường dạy nghề làm đẹp 
Hollywood, các giáo viên không chỉ dạy cho tôi những kiến thức và kỹ thuật về làm đẹp, mà còn dạy tôi cách suy nghĩ và làm việc như một 
người đi làm thực thụ. Thầy cô và bạn bè cùng học người Nhật đều rất thân thiện, luôn đem đến cho tôi cảm giác thân thiết và an toàn như ở 
gia đình. Người Nhật rất tốt bụng. 
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Bảo hiểm
Bảo hiểm sức khỏe quốc dân Chữa bệnh 

ngoài bảo 
hiểm

Bảo hiểm quốc dân 70% Chi trả một phần 30%
(Người bệnh trả)

Toàn bộ số tiền bản 
thân phải trả

Tổng phí y tế đối tượng bảo hiểm 100% 

* Bảo hiểm y tế
Ở Nhật Bản có chế độ bảo hiểm y tế 
giảm bớt phần đóng góp phí y tế.
Người nước ngoài sống trên 1 năm 
tại Nhật Bản phải tham gia “bảo 
hiểm y tế quốc dân”. Để tham gia 
bảo hiểm này bạn phải tới chính 
quyền điạ phương nơi gần nhất như quận, phường để làm thủ tục. Sau khi gia nhập bạn phải đóng tiền  hàng tháng. Tùy 
theo thu nhập của bạn và từng địa phương số tiền sẽ khác nhưng bình thường là 20.000 yên/năm.

Sau khi tham gia bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Khi bạn bị thương hay ốm đau sẽ mang thẻ bảo hiểm và 
chi phải chi trả 30%. Ngoài tiền bảo hiểm tương ứng, bản phải tự đóng một số tiền.
* Bảo hiểm thiệt hại
Liên quan tới bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây thương tích, hoặc làm hỏng tài sản của người khác mà bảo  
hiểm y tế không bồi thường được, sẽ có bảo hiểm thương tật và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cá nhân. 

Khi nộp đơn xin học cho nhà trường, kí hợp đồng nhà ở, hoặc đi làm thêm bạn cần có người bảo lãnh. Do người bảo 
lãnh có trách nhiệm về kinh tế trong trường hợp bạn không thể đóng tiền nhà, hay phải bảo lãnh liên quan tới vấn 
đề đạo đức, vì vậy phải xây dựng mối tin cậy lẫn nhau và không được để làm phiền tới họ. Bình thường phải nộp các 
giấy tờ như dưới đây. Các nơi có thể khác nhau, nên cần các nhận trước.

Hồ sơ gồm:

* Giấy đảm bảo nhân thân. * Giấy cam đoan * Giấy chứng nhận công dân của người bảo lãnh * Giấy chứng 
nhận nơi công tác của người bảo lãnh v.v...

1. Khi nộp các giấy tờ cho các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề ...
Lí do cần người bảo lãnh nhân thân khi nộp đơn xin học là vì liên đới tới “Bảo lãnh mang tính kinh tế như học phí” hay 
“Không để xảy ra vấn đề gì liên quan đến lưu trú sau khi vào học”

2. Khi thuê nhà
Khi muốn thuê nhà, bạn cũng cần phải có “người bảo lãnh liên đới”, không phải có người nước ngoài mà người Nhật 
cũng vậy. Trong trường hợp đến ngày mà không thể trả tiền nhà hoặc làm hỏng các thiết bị trong phòng, không có tiền 
sửa thì chủ nhà có quyền yêu cầu người bảo lãnh liên đới chi trả.
Có những chế đọ dành cho những du học sinh có ít người quen là người Nhật khi có những cơ quan hoặc giáo viên ở 
trường đó nhận bảo lãnh.

* Chế độ bồi thường tổng hợp đối với nhà ở của du học sinh
Tổ chức hỗ trợ giáo dục quốc tế đứng ra thực hiện chế đồ này, đề phòng trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn và tránh 
không phải làm phiền người bảo lãnh. Chế độ bồi thường 1 năm (đóng 4000 yên tiền bảo hiểm) và chế độ 2 năm (đóng 
8000 yên tiền bảo hiểm). Người tham gia bảo hiểm này có thể kéo dài thêm 6 tháng (đóng thêm 2000 yên) theo nguyện 
vọng. Chế độ này dành cho những người có tư cách cư trú visa “du học” tại các trường đại học, cao đẳng, kỹ thuật 
chuyên nghiệp, dạy nghề.
Bạn có thể đăng kí tham gia tại trường mình đang theo học. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp với trường mình 
theo học, hoặc địa chỉ dưới đây. Bạn có thể xác nhận qua trang Web các trường tham gia chế độ này.

Bộ phận lới ích công, Phòng sự nghiệp, Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản (JEES) (Tài 
đoàn pháp nhân).
Tel: + 81-3-5454-5275     Fax: +81-3-5454-5232             http://www.jees.or.jp/
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