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（ベトナム語） 

Năm 2021 

HỌC BỔNG DÀNH CHO TRẺ EM NƯỚC NGOÀI ĐỊNH CƯ TẠI NHẬT  

( TRỢ CẤP KHÔNG HOÀN LẠI CHO HỌC SINH HỌC LÊN CẤP 3 ) 

 

Điều kiện dự tuyển 

Mục đích của học bổng 

Học bổng này nhằm hỗ trợ cho những trẻ em có gốc nước ngoài định cư tại Nhật có hoàn cảnh 

khó khăn có điều kiện học lên cấp 3 bằng số tiền trợ cấp. 

Việc trợ cấp này được tiến hành nhằm mục tiêu giúp cho các em có nguồn gốc nước ngoài có 

thể thực hiện được giấc mơ mà mình ấp ủ, đồng thời giúp các em ở cùng hoàn cảnh như thế biết 

được rằng mình có thể thực hiện được giấc mơ của mình thông qua việc học tập bằng số tiền trợ cấp 

của học bổng. 

 

1. Số lượng học sinh cần tuyển 

Khoảng 3 em 

 

2. Số tiền trợ cấp 

15,000 yên / tháng ( trợ cấp không hoàn lại ) 

(Về nguyên tắc sẽ được cấp trong suốt thời gian học. Tuy nhiên, trường hợp trường PTTH 

Chuyên môn (Kosen) sẽ được cấp 3 năm) 

 

3. Điều kiện dự tuyển 

Người đáp ứng đầy đủ điều kiện (1) ~ (5) dưới đây. 

（１）Người không có quốc tịch Nhật hoặc có cha hoặc mẹ không có quốc tịch Nhật 

（２）Khó khăn về kinh tế 

（３）Sẽ sống tại tỉnh Hyogo khi đi học trường cấp 3 

（４）Có dự định tiếp tục học lên cấp 3 ở Nhật, từ tháng 4 năm 2021, và có mong muốn được 

tốt nghiệp 

 (Về nguyên tắc, nếu bỏ học giữa chừng sẽ phải trả lại số tiền đã được trợ cấp ) 

（５）Có nguyện vọng tham gia vào các buôỉ báo cáo, các hoạt động tình nguyện hỗ trợ học 

tập, và các hoạt động phục vụ cho học bổng này 

 

4. Hồ sơ cần thiết 

（１）Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu) 1 bản 

 ( Chú ý ) Người xin học bổng phải tự viết 

（２）Thư tiến cử bằng tiếng Nhật ( theo mẫu ) 1 bản 

 ( Chú ý ) Phải là thư tiến cử của giáo viên chủ nhiệm của trường đã học, hoặc là những 

người biết rõ về người xin học bổng. 

Trường hợp không có khả năng nộp thư tiến cử, vui lòng liên hệ với chúng tôi 

（３）Bản phô tô của phiếu báo điểm（通知表）Trong trường hợp không có, thì cần có bản phô 

tô của giấy chứng nhận kết quả học tập（成績証明書）.  
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5. Thời gian nhận hồ sơ   

Vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Hội đồng cấp học bổng. Chỉ tiếp nhận hồ sơ gửi qua 

đường bưu điện. 

Thời gian nhận hồ sơ 

(Thứ hai) Ngày 1 tháng 3 năm 2021~ (Thứ ba) Ngày 30 tháng 3 năm 2021 (hồ sơ phải đến nơi) 

 

6. Cách thức xét duyệt 

(1) Sau khi xét duyệt hồ sơ, sẽ tiến hành phỏng vấn. 

 Những người được tiếp nhận phỏng vấn sẽ được liên lạc thông qua số điện thoại ghi trên mẫu 

đơn xin cấp học bổng hoặc qua số điện thoại di động vào thứ tư, ngày 1 tháng 4  

 Những người không được chọn hồ sơ và những người không được chọn sau khi phỏng vấn sẽ 

được liên lạc bằng giấy báo. 

 

(2) Xét duyệt phỏng vấn 

Xét duyệt phỏng vấn 

Từ 13:00, Chủ Nhật, ngày 4 tháng 4 năm 2021 

*Ngày giờ phỏng vấn có thể thay đổi 

 

7. Ngày công bố kết quả 

Sau khi có kết quả, học sinh được chọn nhận học bổng sẽ được liên lạc thông qua số điện thoại ghi 

trên mẫu đơn xin cấp học bổng hoặc qua số điện thoại di động. 

 

Ngày công bố kết quả học sinh được chọn 

Thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021 

  

8. Những điều khoản khác 

（１）Không nhận hồ sơ đến sau thời gian quy định 

（２）Những thông tin cá nhân như tên họ, địa chỉ v.v được cung cấp trong quá trình nộp hồ sơ chỉ 

dùng để “ Xét tuyển học sinh được nhận học bổng dành cho trẻ em nước ngoài định cư tại 

Nhật” và sẽ được bảo mật. 

（３）Những hồ sơ dự tuyển sẽ không được hoàn trả lại, xin thông cảm. 

（４）Trường hợp phát hiện những thông tin trong hồ sơ là khác với sự thật, thì dù đã được cấp 

học bổng cũng sẽ bị buộc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã được trợ cấp. 

 

Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ   

Hội đồng cấp Học bổng cho trẻ em nước ngoài định cư tại Nhật 

(定住外国人子ども奨学金実行委員会) 

653-0038 Kobeshi Nagataku Wakamatsucho 4-4-10 Asutakuesuta Kitato 502  

Tổ chức NPO Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài định cư Kobe (KFC) (nhờ chuyển) 

Tel 078-612-2402 Fax 078-612-3052 E-mail kfc@social-b.net  

http://www.social-b.net/kfc/scholarship/ 

mailto:kfc@social-b.net

