2021年4月期生 さくら東京日本語学校
KỲ THÁNG 4/2021
TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAKURA TOKYO

2021年4月期生 さくら東京日本語学校
KỲ THÁNG 4/2021
TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAKURA TOKYO

学費1,5年間 寮費3ヶ月
Học phí 1,5 năm và tiền ký túc xá 3 tháng

学費1,5年間 寮費3ヶ月
Học phí 1,5 năm và tiền ký túc xá 3 tháng

学費100%免除
Miễn giảm 100% học phí

さくら東京
特別奨学金プログラム
Chương trình học bổng đặc biệt
Sakura Tokyo

学費70%免除
Miễn giảm 70% học phí

さくら東京
特別奨学金プログラム
Chương trình học bổng đặc biệt
Sakura Tokyo

請求額
Khoản tiền học sinh phải nộp

¥200,000

請求額
Khoản tiền học sinh phải nộp

¥500,000

内訳
Chi tiết

学費
Học phí

寮費
Ký túc xá

内訳
Chi tiết
学費 Học phí

1,5年 1,5 năm

学費 Học phí

1,5年 1,5 năm

検定料
Phí xét hồ sơ

¥22,000

検定料
Phí xét hồ sơ

¥22,000

入学金
Phí nhập học

¥55,000

入学金
Phí nhập học

¥55,000

授 業 料1,5年（2021/4～2022/10）
Học phí 1,5 năm（2021/4～2022/10）
施 設 費1,5年（2021/4～2022/10）
Tiền cơ sở vật chất 1,5 năm
活 動 費1,5年（2021/4～2022/10）
Hoạt động ngoại khóa（2021/4～2022/10）
教材費1,5年（2021/4～2022/10）
Sách giáo khoa 1,5 năm（2021/4～2022/10）
保険料2年
Tiền bảo hiểm 2 năm
空港出迎え費
Tiền đón sân bay

¥990,000
¥66,000
¥59,400
¥33,000

学費
Học phí

¥20,000
¥10,000

授 業 料1,5年（2021/4～2022/10）
Học phí 1,5 năm（2021/4～2022/10）
施 設 費1,5年（2021/4～2022/10）
Tiền cơ sở vật chất 1,5 năm
活 動 費1,5年（2021/4～2022/10）
Hoạt động ngoại khóa（2021/4～2022/10）
教材費1,5年（2021/4～2022/10）
Sách giáo khoa 1,5 năm（2021/4～2022/10）
保険料2年
Tiền bảo hiểm 2 năm
空港出迎え費
Tiền đón sân bay

¥990,000
¥66,000
¥59,400
¥33,000
¥20,000
¥10,000

海外送金手数料
Phí chuyển tiền
nước ngoài

¥5,000

海外送金手数料
Phí chuyển tiền
nước ngoài

¥5,000

学費①
Tổng học phí ①

¥1,260,400

学費①
Tổng học phí ①

¥1,260,400

寮費
Ký túc xá

3ヶ月 3tháng

寮費
Ký túc xá

3ヶ月 3tháng

入寮費
Tiền nhập ký túc

¥50,000

入寮費
Tiền nhập ký túc

¥50,000

家 賃3ヶ月（2021/4〜2022/10）
（月40,000円）
Tiền ký túc xá 3 tháng（2021/4～2022/10）
(40,000Yên/tháng)

¥120,000

家 賃3ヶ月（2021/4～2022/10）
（月40,000円）
Tiền ký túc xá 3 tháng（2021/4～2022/10）
(40,000Yên/tháng)

¥120,000

火災保険
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

¥20,000

火災保険
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

¥20,000

布団費
Tiền mua chăn đệm

¥10,000

布団費
Tiền mua chăn đệm

¥10,000

寮費②
Tổng tiền ký túc xá②

¥200,000

寮費②
Tổng tiền ký túc xá②

寮費
Ký túc xá

¥200,000

⼩計Tổng nhỏ ①+②

¥1,460,400

⼩計①+②

¥1,460,400

さくら東京特別奨学⾦
Học bổng đặc biệt dành tặng học sinh của trường SAKURA
TOKYO
(KHÔNG PHẢI HOÀN TRẢ)

¥1,260,400

さくら東京特別奨学⾦
Học bổng đặc biệt dành tặng học sinh của trường SAKURA
TOKYO
(KHÔNG PHẢI HOÀN TRẢ)

¥960,400

請求額
Khoản tiền học sinh phải nộp

¥200,000

請求額
Khoản tiền học sinh phải nộp

¥500,000

来⽇前

\200,000

来⽇前

\500,000

⼊学後

2021/7〜卒業まで寮費として⽉4万円

⼊学後

2021/7〜卒業まで寮費として⽉4万円

※2022年10月に進学しない場合、2022年10月からの学費を通常通りに支払う。

Sakura Group
Trường Nhật Ngữ Sakura Tokyo
Địa chỉ: 161-0033 1-1-1 Shimo Ochiai, Shinjuku, Tokyo
Điện thoại: 03-3366-0618 Fax: 03-3366-0619
URL: www.nihongo.tokyo.jp
Chủ Tịch: Ogino Takeshi

