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TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ OSAKA MEISEI 

 

・Chế độ học bổng 

①Học bổng chuyên cần Meisei (５０００Yên) 

★Đối tượng là các học sinh không đi muộn, không nghỉ học trong 6 tháng（tháng 4, tháng 10） 

②Học bổng thành tích tốt Meisei（３０００Yên） 

★Đối tượng là : học sinh có thành tích đứng ở vị trí số 1 trong lớp xét dựa vào điểm kiểm tra cuối 

kỳ (1 năm 2 lần). 

③Học bổng đỗ cấp độ 1 Meisei（１００００yên） 

★Đối tượng là học sinh thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 1. 

 

・Việc làm thêm ( Arubaito) 

Du học sinh đươc cấp phép làm thêm, thời gian làm thêm là 28h/ tuần, vào dịp nghỉ hè, nghỉ đông, 

nghỉ xuân sẽ được làm 1 ngày 8 tiếng. Nhà trường sẽ hỗ trợ học sinh viết sơ yếu lý lịch, luyện tập 

trả lời phỏng vấn,hơn nữa, nhà trường còn có thể giới thiệu việc làm thêm cho học sinh ,nếu các em 

có nguyện vọng. 

Tham khảo：Lương giờ là 1h là : １０００yên 

        1 tháng là : １１２，０００yên 

 

・ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ 
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 Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei đã đăng ký thành công tư cách “Tổ chức hỗ trợ đăng ký” 

Tổ chức hỗ trợ đăng ký nghĩa là một tổ chức có chức năng nhận ủy thác từ công ty tiếp nhận người 

lao động, tiến hành hỗ trợ người nước ngoài có tư cách đặc định kỹ năng số 1,về mặt công việc, đời 

sống, để họ có thể tiến hành công việc của mình một cách suôn sẻ trong thời gian lưu trú cho phép. 

Hay nói cách khác là Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei có tư cách hoạt động liên quan đến 

thực tập sinh đặc định kỹ năng. 

 

・Luật sư về thủ tục hồ sơ pháp lý 

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei có nhân viên là luật sư về thủ tục hồ sơ pháp lý. Trường 

sẽ hỗ trợ về mặt thủ tục xin gia hạn visa, làm thêm ngoài tư cách hoạt động. Ngoài ra, nhà trường 

cũng có thể hỗ trợ du học sinh liên quan đế các vấn đề về thủ tục pháp lý khi ở Nhật, như xin visa 

làm việc chính thức( visa kỹ sư …)  

 

・Khóa học hộ lý 

Hiện nay, thông qua Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei ,du học sinh có thể học lên đại học 

của Nhật Bản (cao đẳng), và có thể xin làm việc chính thức tại các viện dưỡng lão. 

Đầu tiên là học sinh sẽ học ở trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei 2 năm, trong thơi gian này, 

các bạn sẽ được lo việc làm thêm, 1 tuần 28 tiếng, lương cơ bản trên 1000 yên/h. 

Sau đó, các bạn sẽ thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2, và tỷ lệ chuyên cần đạt 90% trở 

lên, thì nhà trường sẽ đảm bảo giới thiệu trường đại học (cao đẳng) liên kết. Ở trường đại học (cao 

đẳng): học sinh sẽ được miễn học phí hoàn toàn,(nếu sau khi tốt nghiệp, sẽ làm việc từ 5 năm trở 

lên ở viện dưỡng lão của Osaka), hơn nữa, trong thời gian học tại trường, học sinh còn được được 

cho phép thưc tập 28h/tuần, cứ 1 tiếng thực tập được trả 1200 yên, toàn bộ số tiền này, sẽ thuôc về 

học sinh. Vì vậy các bạn sẽ không phải lo tiền chi phí sinh hoạt. 

Sau khi tốt nghiệp là các bạn sẽ được chuyển sang dạng visa lam việc chính thức (visa kỹ sư…), 
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có tương lai và lợi thế hơn visa đặc định kỹ năng rất nhiều, có thể thăng tiến hay xin visa vĩnh trú 

rất dễ dàng. 

 

・ Để đáp ứng kỳ vọng của học sinh, Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei luôn luôn nỗ lực 

để tạo ra những chương trình, khóa học mới, nhằm giúp cho học sinh một tương lai và cuộc sống 

tốt đẹp hơn nữa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

大阪明星国際日本語学校  

 

・奨学金制度  

①明星勤勉奨(５０００円) 

★半年間無遅刻、無欠席だった学生（４月、１０月） 

②明星成績優良奨（３０００円） 

★学期末テスト(１年に２回)にて、クラスで１位になった学生 

③明星１級合格奨（１００００円） 

★日本語能力試験Ｎ１に合格した学生 

 

・アルバイト 

資格外活動許可を得ることで、留学生は週に 28 時間（学校の夏休み・冬休み・春休み

は 1 日 8 時間以内）のアルバイトができます。大阪明星国際日本語学校は、求められる

日本語レベルに応じて、履歴書の書き方、面接の練習など、アルバイトのためのアドバイ

スのサポートを行います。また、紹介することも可能です。 

参考：時給は基本１０００円 

   月１１２，０００円 

 

・登録支援機構 
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  大阪明星国際日本語学校は「登録支援機関」を登録済みです。 

登録支援機関とは、特定技能 1 号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行

うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入

れ機関（＝特定技能外国人を雇用する企業等。法律上の表現は「特定技能所属機関」）か

ら委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者です。 

すなわち、大阪明星は特定技能の申請と対応も完備し、資格を持っています。 

 

・行政書士 

大阪明星国際日本語学校には、行政書士の先生も一人在職しています。資格外活動許可

とビザ更新などの手続きを支援しています。ほかに日本滞在等の行政問題も相談可能で、

就職（例えば就労ビザについて）にもサポートできます。 

 

・介護コース 

今は、大阪明星国際日本語学校を通じて、日本の大学（短大）に進学し、介護施設で就

職できるようにするというコースがございます。 

まず、大阪明星国際日本語学校で勉強する 2 年間では、バイトが保障できます。週２８

時間以内で、時給は１０００円以上あります。 

そして、日本語能力試験 2 級を合格し、大阪明星での出席率を９０％以上に達せば、連

携の日本大学（短大）に進学するのは保障します。日本の大学については学費免除で（卒

業後 5 年間以上大阪の介護施設で働けていただければ）、さらに在学期間中週２８時間の

実習もあります。実習の給料は時給１２００円で、全額学生に支給します。それで生活費

用もカバーできます。 

最後、就職する際にもらえるのは就職ビザであり、特定技能ではないため、将来的は有

利だと考えられます。昇進する機会は圧倒的に多いし、永住を申請するのも比較的にやり

やすいです。 
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・皆様のご期待に応えるよう、大阪明星はこれからどんどん新しいプランとコースをつく

り、生徒のよりよい生活と進路のために頑張ります！ 

 

 

 

 

 

 

 


