
GIỚI THIỆU CHƯỜNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN 

 NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG  

Công ty Work Support Y - Nhật Bản phối hợp với trung tâm Hợp tác quốc tế về 

Đào Tạo Và Nghiên cứu Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên xin giới thiệu 

về chương trình học bổng toàn phần nghành Điều dưỡng chăm sóc của 12 bạn đã xuất 

cảnh kỳ bay tháng 4/2019 theo chế độ học bổng như sau: 

* Chương trình học: 

- Tại Việt Nam cả 12 bạn bay kỳ bay tháng 4/2019 đã đạt được bằng N4 hoặc N3; 

- Sinh viên sang Nhật học 1 năm trường Tiếng đạt trình độ tiếng Nhật N2, sau đó 

học thêm 2 năm về chuyên môn chăm sóc điều dưỡng. Sau khi ra trường làm việc tại các 

cơ sở chăm sóc của Nhật. 

* Mô tả về chương trình: 

VIỆT NAM 

 

Sang Nhật 

 1 năm 

  

                                                                                                                                                      

 

NHẬT BẢN   

              2 năm  

  

 Có bằng  JLPT N4 khi làm hồ sơ, khi xuất cảnh đạt gần N3 hoặc N3 

Học tiếng tại trường tiếng 

Nhật  

Làm thêm 28h/tuần  

tại cơ sở chăm sóc 

 

Học chuyên môn về chăm sóc 

tại trường chăm sóc 

Làm thêm 28h/tuần  

tại cơ sở chăm sóc 

Tốt nghiệp ra trường và làm nhân 

viên chính thức tại viện chăm sóc tối 

thiểu 3 -5 năm 



* Chế độ học bổng: 

- Cơ sở chăm sóc sẽ tài trợ cho bạn toàn bộ tiền học phí của trường Tiếng khoảng 

150.000.000 vnđ và tiền học phí của trường chuyên môn là khoảng 400.000.000 vnđ. 

Tổng số tiền học bổng các bạn được nhận là khoảng  550.000.000 vnđ. 

- Chúng tôi tài trợ cho bạn toàn bộ vé máy bay, đưa đón tại sân bay…vv  

- Vậy chúng tôi cung cấp tổng số tiền học bổng cho 12 bạn kỳ tháng 4 năm 2019 

vừa qua là hơn 6.600.000.000 vnđ. 

- Ngoài thời gian học ở trên lớp các bạn còn được đi thực hành ở các cơ sở chăm 

sóc. Trong thời gian đi thực hành các bạn sẽ được tính là đi làm thêm, thời gian làm thêm 

28 giờ/tuần. Khi làm thêm sẽ nhận mức lương từ 160.000~200.000 vnd/giờ. Các bạn ở 

thành phố lớn sẽ nhận được mức lương khoảng 200.000 vnđ/ giờ, vậy mức lương làm 

thêm hàng tháng các bạn nhận được là 22.000.000 vnđ/tháng. Các bạn sống ở thành phố 

nhỏ hơn sẽ nhận được mức lương 160.000 vnđ/giờ, vâỵ mức lương làm thêm hàng tháng 

các bạn nhận được khoảng 18.000.000 vnđ. Ngoài ra, trong các kỳ nghỉ xuân, hạ, thu, 

đông các bạn được phép làm thêm đến 40h/tuần. 

- Khi làm nhân viên chính thức sẽ được nhận mức lương và các chế độ như người 

Nhật, thu nhập trên 50.000.000 vnđ/ tháng. 

* Chi phí sinh hoạt khi sống tại Nhật Bản: 

- Tiền nhà khoảng 2.000.000 ~ 3.000.000 vnđ/ tháng (đã được bệnh viện hỗ trợ). 

- Tiền ăn khoảng 3.000.000 ~ 4.000.000 vnđ/ tháng (có ăn cơm tại bệnh viện).  

- Các chi phí sinh hoạt khác như là tiền điện thoại, tiền bảo hiểm,… khoảng 

2.000.000 vnđ. 

- Số tiền còn lại sau khi trừ chi phí sinh hoạt các bạn còn giữ được khoảng 

11.000.000 ~ 14.000.000 vnđ/ tháng. 

Chương trình học bổng du học bổng toàn phần ngành Điều dưỡng đã có 12 bạn 

sinh viên bay kì bay tháng 4/2019. Hiện các bạn đang học tập và làm việc tại các thành 

phố ở Nhật Bản. 



Dưới đây là một số hình ảnh về chỗ ăn ở, trường học bên Nhật của các bạn đang đi 

du học theo chương trình học bổng toàn phần ngành Điều dưỡng: 

 

 



 

 



 

 


