入校手続きのご案内
Hướng dẫn thủ tục nhập học
この度は資料請求いただき、ありがとうございます。

Cám ơn các bạn đã đề nghị lấy tài liệu của trường chúng tôi.
ご入校のお手続きはご入金を含め、ご希望される入校日前日までにお願い致します。

Vui lòng hoàn tất thủ tục nhập học, bao gồm cả việc nộp tiền trước ngày nhập học mong
muốn.
なお、窓口でのお手続きはご予約の方が優先となりますので、事前にお電話にてご予約を
お願い致します。

Ngoài ra, việc làm thủ tục tại quầy tiếp đón sẽ ưu tiên cho những người đã hẹn trước.
Do đó, các bạn vui lòng hẹn trước qua điện thoại.
入校式 Lễ khai giảng
水曜日 Thứ Tư

【普通車】17：00～20：00

(Loại xe thông thường) Từ 17:00 đến 20:00
土曜日 Thứ Bảy

【普通車】10：00～13：00

(Loại xe thông thường): Từ 10:00 đến 13:00

申込手続きに必要なもの
Những đồ cần thiết khi làm thủ tục đăng ký


国籍記載の住民票 1 通（ご本人様のみのもの・マイナンバーの記載されていないもの）
※普通免許をお持ちの方で、二輪車・大特・牽引・普通二種・限定解除に入校される場

合は不要



Phiếu cư dân có ghi quốc tịch: 1 bản (là phiếu chỉ có người đi đăng ký, và không có
mã số cá nhân).

※ Sẽ không bắt buộc nếu là người có bằng lái xe thông thường, đăng ký nhập học
để lấy bằng lái xe hai bánh, xe đặc biệt hạng nặng, xe kéo, xe hạng hai thông thường và
bằng lái cần thẩm tra khi chuyển đổi từ có điều kiện giới hạn sang không có điều kiện
giới hạn.



身分証明書（学生証・健康保険証など）



Giấy tờ xác nhận danh tính (chẳng hạn như thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm y tế).



運転免許証（原付免許などお持ちの場合）



Bằng lái xe (trường hợp có bằng lái xe gắn động cơ v.v..).



印鑑



Con dấu



教習料金（支払い方法：現金・クレジットカード・教習ローン）



Phí đào tạo (phương thức thanh toán: tiền mặt, thẻ tín dụng, cho vay đào tạo).



眼鏡（必要な方）



Kính (nếu cần).
※手続きの際は、視力検査・写真撮影がございますので、出来る限りご本人様がお越しく

ださい。

※ Khi làm thủ tục, chúng tôi sẽ kiểm tra thị lực và chụp ảnh nên người đăng ký phải đích
thân đến trừ khi không thể tránh khỏi.

受付時間 ※休校日を除く
平

日

土・日

9：00 または 10：00～18：30
9：00～16：00

※月により変動します。
（電話予約時に、お時間はお知らせします）
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
Thời gian tiếp đón

※ Ngoại trừ ngày nghỉ học

Ngày thường: Từ 9:00 hoặc 10:00 đến 18:30
Thứ Bảy và Chủ Nhật: Từ 9:00 đến 16:00
※ Thời gian sẽ thay đổi tùy theo từng tháng. (Chúng tôi sẽ thông báo thời gian khi
bạn đặt hẹn qua điện thoại).
Nếu có điều gì chưa rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

