
Ngày 21 tháng 2 năm 2017 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 
 

Gửi đến những người có nguyện vọng đi du học Nhật Bản 

Du học không phải để đi làm. 

～ Hãy chú ý đến những lời mà các công ty tư vấn du học vẫn thường nhấn mạnh là “Có thể 

vừa đi làm vừa đi học”～ 

Trong những năm gần đây, một bộ phận các công ty tư vấn du học đã cung cấp những 

thông tin sai lệch về du học học Nhật Bản như đi học ở Nhật Bản có thể kiếm được nhiều 

tiền. 

 

 

 

・Trước tiên, những người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách 

 “lưu học” về nguyên tắc là không được đi làm. Những trường hợp muốn đi làm thêm  

  thì cần xin “Giấy phép được tham gia các hoạt động không nằm trong tư cách lưu trú”. 

・Thời gian làm thêm chỉ được phép là <28 tiếng 1 tuần> (). Thực tế là trước khi trình độ tiếng 

Nhật của bạn tốt thì bạn rất khó có thể tìm được việc làm thêm. Theo ước tính của Đại sứ quán 

Nhật Bản, mức thu nhập từ việc làm thêm cao nhất cũng chỉ khoảng 23,000,000VND/tháng.  

※Chỉ trong những kỳ nghỉ dài bạn mới được cho phép làm việc đến 8 tiếng 1 ngày. 

※Nếu đăng ký làm việc ở 2 công ty trở lên thì tổng thời gian làm việc cũng không được   

 quá 28 tiếng/tuần, không phải mỗi công ty không được quá 28 tiếng/tuần. 

・Nếu thời gian làm việc vượt quá quy định 28 tiếng/tuần thì theo luật pháp của Nhật Bản 

sẽ bị định vào tội hình sự, bị tịch thu và pahri nộp phạt, tùy trường hợp có thể bị yêu cầu 

dẫn độ về nước. 

 

 

 

・Bằng việc làm thêm bạn không thể đủ để trang trải chi phí sinh hoạt bao  

  gồm cả tiền thuê nhà. 

・Hơn nữa, ngoài chi phí sinh hoạt bạn còn phải trả học phí cho trường.  

  Các trường tiếng Nhật và trường đại học ở Nhật Bản thông thường sẽ thu học phí ở mức  

  khoảng 100 triệu ~ 300 triệu đồng/ 1 năm (ngoài ra còn có các khoản chi phí khác như  

  tiền nhập học vv…). 

・Tiền làm thêm không thể đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, như vậy càng không thể đủ để trang 

trải cả chi phí học tập và sinh hoạt được.  

Vì vậy, tất cả những người có nguyện vọng đi du học Nhật Bản cần không bị mê hoặc bởi 

các thông tin sai lệch mà một bộ phận các công ty tư vấn du học đã đưa ra. Các bạn hãy 

tham khảo tờ rơi này để có được những thông tin chính xác trước khi quyết định đi du học 

Nhật Bản. 

◇ Trang web của Đại sứ quán Nhật Bản trong phần “Thông tin du học Nhật Bản Q & A” 

(Cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí sinh hoạt, học tập và việc đi làm thêm ở 

Nhật Bản) 

http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_DuhocNhat_Q-A.html 

◇ “Hướng dẫn du học Nhật Bản” (Bản tiếng Việt)  

http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_viet.html    

Ví dụ 1 “Tùy theo trình độ tiếng Nhật vừa đi học vừa đi làm cũng có thể nhận được mức lương từ 170 

nghìn Yên (35 triệu đồng) ~ 300 nghìn Yên (60 triệu) một tháng. 

Ví dụ 2  “Về cơ bản nếu đi du học Nhật Bản thì thu nhập có được từ việc làm thêm không chỉ giúp bạn 

trang trải toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt mà bạn còn tiết kiệm được tiền nữa”. 

Sai !! 

Sai !!! 
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