
Hồ sơ cần thiết khi nộp đơn xin nhập học. 
 

Đối với người nộp đơn 
1.  Đơn xin nhập học (Mẫu đơn của trường Edo Cultural Center ) 

2. Hồ sơ cá nhân (Mẫu đơn của trường Edo Cultural Center ) 

3. Mục đích du học (Mẫu đơn của trường Edo Cultural Center ) 

4. Bản gốc văn bằng  tốt nghiệp được cấp mới nhất. 

5. Giấy chứng nhận của cơ sở giáo dục chứng nhận bạn đang theo học tại đó thời điểm hiện tại.  

6.  Giấy chứng nhận sẽ hoàn thành khóa học tại trường bạn đang theo học. 

7.  Giấy chứng nhận thành tích của những cơ sở giáo dục bạn tham gia trong thời gian gần đây nhất. 

8.  Giấy chứng nhận kết quả đã học các khóa tiếng Nhật. 

 Chứng nhận đã theo học trên 150 giờ tiếng Nhật hay Giấy chứng nhận thành tích các kỳ thi năng lực tiếng Nhật. 

 Trên giấy chứng nhận hay bằng cấp phải ghi rõ thời lượng đã học, thời gian bắt đầu và kết thúc khóa học, thành tích 

cuối khóa. 

9.  8 tấm ảnh 3cm-4cm 

10. Bản photo hộ chiếu (nếu có ) 

 

Chứng minh tài chính  
1. Đơn cam kết bảo trợ tài chính (Mẫu đơn của trường Edo Cultural Center )                                      

2. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người nộp đơn và người bảo trợ tài chính (Ví dụ như giấy khai sinh, hộ khẩu) 

3. Các giấy tờ chứng minh tài chính số dư trong tài khoản 

4. Bản sao sổ tiết kiệm + Giấy xác nhận số dư của sổ tiết kiệm trong 3 năm trở lại đây của người bảo trợ tài chính. 

5. Giấy xác nhận công việc của người chi trả tài chính. 

a) Nếu Người bảo trợ tài chính là công nhân, viên chức, cán bộ cần nộp. 

Phải có giấy chứng nhận đang làm việc tại tại công ty đó.  

b) Nếu Người bảo trợ tài chính là chủ doanh nghiệp tư nhân 

Phải có giấy thành lập công ty, ví dụ 

Giấy ĐKKD, Giấy ĐK Mã số thuế, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.. 

c) Nếu Người bảo trợ tài chính là chủ cửa hàng kinh doanh cần phải có giấy phép kinh doanh. 

6.  Giấy chứng nhận thu nhập 3 năm gần đây 

7.  Giấy chứng nhận nộp thuế 3 năm gần đây. 

 

<Trường hợp người bảo trợ tài chính đang lưu trú tại Nhật> 
1. Đơn cam kết bảo trợ tài chính (Mẫu đơn của trường Edo Cultural Center )                                                                   

2. Sổ hộ khẩu tại Nhật Ghi tên đầy của cả gia đình 

3. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người nộp đơn và người bảo trợ tài chính.(Ví dụ như giấy khai sinh, hộ 

khẩu. 

4. Các giấy tờ chứng minh tài chính số dư trong tài khoản                                     

5. Giấy xác nhận nghề nghiệp công việc của người bảo trợ tài chính. 

6. Giấy chứng nhận nộp thuế của người bảo trợ tài chính. 

7. Bản sao hộ chiếu  trường hợp là người Nhật thì không cần 

8. Thẻ người nước ngoài hay thẻ ngoại kiều trường hợp là người Nhật thi không cần thiết. 


