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THÔNG BÁO 
VỀ CHUẨN BỊ TUYỂN SINH LÀM VI ỆC TẠI NHẬT 

 
 

Theo tin từ Nhật, Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua Đạo luật cho phép tiếp nhận 
thực tập sinh ngành sức khoẻ từ Việt Nam và một số nước sang làm việc tại Nhật. Vì 
vậy từ đầu năm 2015 đến nay có nhiều Công ty môi giới tuyển dụng lao động sang làm 
việc tại Nhật Bản tiếp xúc với Trường Trung cấp Cửu Long Tp. HCM. Gần đây nhất 
Công ty Cổ phần XNK Thương mại và Hợp tác Nhân lực Quốc tế (Vinaincomex., JSC) 
đã trao đổi một chương trình hợp tác có nhiều triển vọng với nhà trường. 
 

Nhìn chung các chương trình có những định hướng chính như sau: 
 

1- Đối tượng tuyển sinh: 
 

- Sinh viên tốt nghiệp Trường trung cấp Cửu Long ngành Điều dưỡng, Vật lý trị liệu 
và PHCN, cùng các ngành khác thuộc lĩnh vực sức khoẻ. 
- Ngoài ra cũng có thể tuyển cả một số học sinh tốt nghiệp THPT cho một chương 
trình lao động tại Nhật. 
 

2- Bồi dưỡng tiếng Nhật và chuẩn bị xuất cảnh: 
 

- Học tiếng Nhật tại Trường Cửu Long: 3-4 tháng trước khi được phía Nhật xét duyệt 
- Chuẩn bị hồ sơ xuất cảnh, dự thi tuyển. 
 

3- Làm việc tại Nhật: 
 

- Những người được xét tuyển qua Nhật sẽ phải học thêm từ 6 tháng đến 1 năm để 
thông thạo tiếng Nhật (Bằng N4) cùng những qui định về cách thức sinh sống và làm 
việc ở Nhật. Những học sinh THPT sẽ học thêm chuyên môn trước khi nhận việc. 
Học viên sẽ nhận được học bổng trong quá trình học tập. 
- Những học viên sau khi hoàn thành chương trình học tập trên sẽ ký hợp đồng nhận 
việc tại các bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng chăm sóc người già. 
- Thời gian làm việc tại Nhật đợt đầu là 2 năm. 
 

4- Chi phí và thu nhập: 
 

- Học phí học tiếng Nhật thời gian tại Vi ệt nam do học viên chi trả. Trường Cửu 
Long đang phối hợp với đối tác Nhật tính toán mức học phí sao cho tiết kiệm nhất 
cũng như đang tìm nguồn cho học viên có thể vay đi học. 
- Thu nhập tại Nhật: sau khi ký hợp đồng và nhận việc học viên sẽ nhận được tiền 
lương khoảng 1.700 USD/tháng chưa kể thu nhập giờ làm thêm. 
- Những lao động làm việc tốt tại Nhật Bản sẽ được gia hạn Hợp đồng cho lần sau. 



Đề nghị những sinh viên đang học tại Trường Cửu Long có nguyện vọng làm việc 

tại Nhật, những sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có chỗ làm tốt, các trường THPT đã 

liên kết với Trường Trung cấp Cửu Long TP.HCM thường xuyên theo dõi thông báo để 

có thể tham gia nhập học khoá đầu tiên. 
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