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真面目に勉学に取り組み、成果を挙げた学生全員に奨学金を授与しています。 

Trao học bổng cho tất cả các em học sinh nỗ lực, nghiêm túc trong học tập, có thành tích tốt. 

① 優秀賞 1 位 

Giải nhất 

翌半年間の授業料が 50％OFF! 

Giảm 50% học phí cho nửa kì của năm tiếp theo 

② 優秀賞 2 位 

Giải nhì 

翌半年間の授業料が 30％OFF! 

Giảm 30% học phí cho nửa kì của năm tiếp theo 

③ 優秀賞 3位 

Giải ba 

翌半年間の授業料が 20％OFF! 

Giảm 20% học phí cho nửa kì của năm tiếp theo 

④ 日本語能力試験Ｎ１合格  

Đạt được cấp độ N1 kì thi Năng lực tiếng Nhật 

2 万円 

Trao 20,000 Yên 

⑤ 日本語能力試験Ｎ２合格 

Đạt được cấp độ N2 kì thi Năng lực tiếng Nhật  

1 万円 

Trao 10,000 Yên 

⑥ 日本語能力試験Ｎ3 合格 

Đạt được cấp độ N3kì thi Năng lực tiếng Nhật  

5 千円 

Trao 3,000 Yên 

⑦ 日本留学試験 300 点以上 

Đạt 300 điểm trong kì thi Du học sinh 

2 万円 

Trao 20,000 Yên 

⑧ 日本留学試験 240 点以上 

Đạt 240 điểm trong kì thi Du học sinh 

1 万円 

Trao 10,000 Yên 

⑨ 国公立大学(4 年制)合格  

Đỗ vào đại học Quốc lập 

10 万円  

 Trao thưởng 10 vạn yên 

⑩ 私立大学(4 年制)合格 

Chỉ sinh viên đại học năm 4 

5 万円   

Trao thưởng 5 vạn yên 

⑪ 皆勤賞（半年間の出席率 100％） 

Đi học đầy đủ 100%( 6 tháng tỉ lệ đi học 100% ) 

5 千円 

5,000 yên  

⑫ 精勤賞（半年間の出席率 98％以上）  

Đi học chuyên cần( 6 tháng tỉ lệ đi học 98% ) 

3 千円 

3,000 yên  

※①～③：出席率 98％以上で学業・人物評価が優秀と推薦された者上位 3 名。Đề cử chọn ra 3 người 

có tỷ lệ đi học trên 98%, được đánh giá cao nhất về kết quả học tập và hạnh kiểm. 

⑨～⑩：どちらか１つのみ給付  Từ 9 đến 10 chỉ được chọn một  

最終学期の出席率が 100％の者に給付  Tỷ lệ tham gia học kỳ vừa qua được 100%. 

④～⑩：卒業年度の最終出席率が 95％の者に給付（在籍中に限る）Tỉ lệ đi học hàng tháng được 

95%.（Chỉ dành cho học sinh đang học tại trường） 

④～⑫：卒業時に給付  Khi tốt nghiệp sẽ trao thưởng 
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