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2020 年 4 月生入学案内
2020 年 4 月生入学日程をご案内致します。
入国日 ：2020 年 4 月 1 日（水）・2 日（木）・3 日(金)/成田空港
成田空港限定 羽田空港迎え不可・他の日程の迎え不可
指定日外の迎えが必要な場合は別途 1 万円請求いたします
各種登録：2020 年 4 月 7 日（火）午前 9 時 / JLA 本校
寮に入る学生のみ、住所登録・銀行登録をします 入国日の翌日 9 時に本校集合
テスト ：2020 年 4 月 8 日（水） 午前 10 時 / JLA 本校
入 学 式：2020 年 4 月 9 日（木）/ 午後 1 時 / 船橋勤労市民センタ学校長挨拶、先生挨拶、クラス編成、学校及び日本生活案内等
健康診断：2020 年 4 月 10 日（金）/ 午後 14 時半 / JLA 本校
重要なお知らせ
*兄弟・姉妹と住む場合、事前審査が必要です。学費を振り込む前に確認してください
*航空券が決まり次第、フライトスケジュール(フライト No.、到着日、到着時間)をご連絡ください
*成田空港に到着後、資格外活動許可(アルバイト)の許可申請を行う必要があります
メールに添付されているフォームに事前に記載してください
*成田空港への迎えが必要な場合は、必ず 4/1.2.3 到着の航空券をご準備願います
事前にご連絡をいただければ、京成船橋駅へ迎えに行くこともできます
*ピックアップをスムーズに行うため、飛行機搭乗前の学生の服装・顔が分かる写真を JLA まで送付願います→
schooljla@yahoo.co.jp
*在留カード、パスポート、黒いボールペン、入学許可証を必ず持ってきてください

Hướng dẫn nhập học kì 4/2020
Lịch trình trong tháng 4/2020
Ngày nhập cảnh: Ngày 1(Thứ 4), Ngày 2(Thứ 5) và Ngày 3/4/2020(Thứ 6) tại sân bay Narita
Chú ý: Chỉ đón tại sân bay NARITA, không đón tiếp tại sân bay Haneda hay sân bay khác. Chỉ tiếp đón
vào ngày chỉ định phía trên, nếu khác ngày phía trên học sinh sẽ mất khoản phí 10,000 yên..
Tiếp đón chỉ dành riêng cho học sinh sinh sống tại kí túc xá của nhà trường.
Đăng ký giấy tờ:
Ngày 7/4/2020(Thứ 3) lúc 9 giờ sáng tại cơ sở 1 của nhà trường
Dành riêng cho học sinh ở kí túc xá của nhà trường. Hỗ trợ đăng ký địa chỉ, ngân hàng vào lúc 9h sáng
ngày hôm sau ngày nhập cảnh lúc 9:00 tại cơ sở 1 của nhà trường.
Kiểm tra năng lực: Thứ 4 Ngày 8/4/2020 lúc 10h sáng tại cơ sở 1 của nhà trường.
Lễ nhập học:
Lúc 1h chiều ngày 9/4/2020 tại quảng trường tòa Funabashi Kinro Shimin
Nội dung: Chào hỏi thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo, thông báo kết quả phân lớp, hướng dẫn đời
sống tại nhật bản.
Kiểm tra sức khỏe: Ngày 10/4/2020 lúc 14:30 phút tại cơ sở 1 của nhà trường.
Thông báo quan trọng
Trường hợp học sinh có nguyện vọng sống cùng anh, chị hay người thân của mình tại nhật nhất định phải xác nhận và
thông báo trước khi chuyển tiền học cho nhà trường
Sau khi có vé nhập cảnh, nhất định phải gửi vé đầy đủ tên học sinh, chuyến bay, số hiệu ngày giờ cất, hạ cánh cho nhà trường.

Sau khi hạ cánh nhất định xuất trình giấy đăng ký làm thêm tại bộ phận thẩm tra nhập cảnh tại sân bay, nội dung tờ
đăng ký cần phải được hoàn thiện trước ngày xuất cảnh.
Tất cả học sinh có nguyện vọng muốn được đưa đón từ sân bay nhất định chuẩn bị vé vào ngày 1, 2 và 3/4/2020 tại sân
bay NARITA. Nếu liên lạc trước chúng tôi cũng có thể tiếp đón ở ga Keisei Funabashi.
Để việc tiếp đón được suôn sẻ, hãy cung cấp ảnh trang phục của học sinh, mặt của học sinh chụp tại sân bay.
Có thể gửi qua mail: schooljla@yahoo.co.jp
Hãy mang theo thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, bút đen và giấy báo nhập học để làm thủ tục nhập học tại trường.
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