
Hàng tháng 5 vạn yên + Tiền phí chuẩn bị nhập học 20 vạn yên

Tiền phí chuẩn bị đi làm 20 vạn yên

        Làm công việc có liên quan đến điều dưỡng phúc lợi, nghiệp vụ tư vấn phúc lợi

      trong tỉnh CHIBA trong 5 năm thì được

     MIỄN HOÀN TRẢ  TOÀN BỘ SỐ TIỀN VAY ‼

              Địa chỉ liên lạc

            Hội đồng  phúc lợi xã hội tỉnh Chiba   Bộ phận đảm bảo nhân lực phúc lợi .xúc tiến cố định  .

Trung tâm nhân lực phúc lợi tỉnh Chiba.   Bộ phận qũy đảm bảo nhân lực phúc lợi  .

       〒260-0015 Chiba shi Chuo Ku Fujimi 2-3-1 tòa nhà Tsukamoto DaiChiba tầng 5.Điện thoại: 043-216-3085

                                                       Trang chủ: http://chibakenshakyo.net/

MUỐN TRỞ THÀNH CHUYÊN VIÊN PHÚC LỢI 

Chuyển vào tháng tốt nghiệp

  CHÚNG TÔI ỦNG HỘ NGƯỜI

Theo năm học chính quy Tính kèm vào lần chuyển tiền tháng   đầu tiên ※ chỉ vào lúc nhập học

CƠ HỘI LẤY 
BANG CAP 

Check  1
Check  2

Chúng tôi 
ủng hộ 
người sống 
và làm việc 
tại CHIBA

Check  3



●Tương đương tiền học phí : trong vòng 5 vạn yên ( mỗi tháng ).

●Tiền phí nhập học : 20 vạn yên ( chỉ lần đầu ).

●Tiền chuẩn bị đi làm : 20 vạn yên ( vào lần cuối cùng) .

●Tiền phí dự thi quốc gia : 4 vạn yên ( giới hạn 2 năm ) .

※ Chỉ từ qũy học tập chuyên viên điều dưỡng phúc lợi .

※Trong trường hợp được thừa nhận là hưởng chế độ bảo hộ cuộc sống hoặc tình trạng kinh tế

tương ứng thì vẫn có thể tính thêm tiền sinh hoạt .

Sẽ nhập học vào các cơ sở đào tạo ( đại học,cao đẳng, trung cấp nghề) do Bộ trưởng bộ lao động,y tế 

và thị trưởng tỉnh Chiba chỉ định. Sau khi tốt nghiệp thì sẽ làm việc tại các cơ sở phúc lợi với tư cách .

là chuyên viên điều  dưỡng phúc lợi hoặc chuyên viên phúc lợi xã hội.

 ※Chế độ vay này không  kèm cùng với tiền hỗ trợ của nhà nước và các chế độ học bổng khác.

Ví dụ: Như là tiền quỹ  phúc lợi cuộc sống của quỹ hỗ trợ giáo dục,qũy hỗ trợ huấn luyện nghề nghiệp

chế độ ủng hộ người tìm việc làm .

Trong trường hợp đáp ứng toàn bộ những điều kiện dưới đây thì sẽ được miễn trảtoàn bộ số tiền vay .

1. Tốt nghiệp cơ sở đào tạo 

2. Và trong vòng 1 năm đăng ký chứng chỉ chuyên viên điều dưỡng phúc lợi hoặc chuyên viên phúc lợi xã hội .

3. Làm việc trong tỉnh Chiba. 

4. Làm việc trong nghiệp vụ tư vấn giúp đỡ hoặc điều dưỡng. 

5. Làm việc 5 năm trong nghiệp vụ tương ứng .

※Nếu nghỉ học tại cơ sở đào tạo,bỏ làm việc điều dưỡng hay nghiệp vụ tư vấn

（ không tham gia các dịch vụ ngành điều dưỡng）thì phải trả lại toàn bộ số tiền đã cho vay.

Sau khi nhập học ,thì cơ sở đào tạo ( đại học, cao đẳng, chuyên môn )  sẽ gôm lại ,làm các thủ tục tại trường. 

Đơn xin cần phải có giấy tiến cử của nơi đào tạo. 

※ Thủ tục xin cần phải có người bảo lãnh liên đới.

Học viện MATSUYAMA. 

Trường chuyên môn phúc lợi MATSUYAMA

OHARA-chi nhánh Chiba

●  Danh sách các cơ sở đào tạo phúc lợi xã hội trong tỉnh CHIBA

Trung tâm nhân lực phúc lợi tỉnh Chiba  httpp://www.chibakenshakyo.net/

Số điện thoại 

Học viện EDOGAWA.trường chuyên môn OOTAKA NO MORI Khoa đào tạo nhân viên phúc lợi xã hội (khóa học trực tuyến) 047-7155-2691

043-262-7077

0475-55-8800

043-290-0008

Tên trường

Khoa điều dưỡng phúc lợi 

Ngành phúc lợi tổng hợp- Khoa khóa học tổng hợp phúc lợi ,Khóa điều dưỡng phúc lợi

Khoa điều dưỡng phúc lợi 

Tên khoa 

Trường chuyên môn điều dưỡng phúc lợi KEIYOU

Đại học quốc tế JOUSAI

Trường chuyên môn y khoa chăm sóc phúc lợi

Trường chuyên môn kỷ thuật y khoa Kameda 043-233-9031

Trường chuyên môn điều dưỡng phúc lợi CHUOU Khoa điều dưỡng phúc lợi 043-242-0201

Khoa điều dưỡng phúc lợi 

Khoa điều dưỡng phúc lợi

QUÁ TRÌNH CHO VAY

Trường chuyên môn quốc tế phúc lợi mới Karetji

●  Danh sách các cơ sở đào tạo điều dưỡng phúc lợi trong tỉnh CHIBA.

043-432-2797

Tên khoa 

Ngành tâm lý,phúc lợi- Khoa phúc lợi xã hội, Khoa điều dưỡng phúc lợi

Khoa điều dưỡng phúc lợi 

Khoa điều dưỡng phúc lợi chuyên ngành phúc lợi xã hội,giáo dục

Khoa nhân viên điều dưỡng phúc lợi 

Số điện thoại Tên trường

Đại học SEITOKU

Học viện EDOGAWA.trường chuyên môn  OOTAKA NO 
MORI

Trường chuyên môn phúc lợi quốc tế NARITA

047-365-1111

047-392-2211

04-7155-2691

0476-26-1511

                                                   5. CHO VAY 

Hội đồng phúc 
lợi xã hội tỉnh 

Chuyên viên phúc lợi xã hội. 
Chuyên viên điều dưỡng  
phúc lợi. Cơ sở đào tạo 

  Học        
sinh

4. Nộp giấy tờ

2 Tuyển dụng

3. Đệ đơn

1.  Yêu cầu tuyển 

 6. Đi làm 

Đi làm tại các 
cơ sở phúc lợi 

xã hội của 
tỉnh Chiba

Thỏa mãn các 
điều kiện sau 
đây thì được 
miễn hoàn trả. 

Q.Có vay được cùng với các tiền vay khác không?
A.Không vay được cùng với các qũy tiền hỗ trợ do 
nhà nước thực thi ,như từ tiền quỹ bảo hộ cuộc 
sống,hỗ trợ ,mẫu tử,phụ tử,góa phụ,hỗ trợ người 
rời việc huấn luyện thành chuyên viên phúc lợi 
điều dưỡng. 
Với tiền học bổng từ tổ chức hỗ trợ giáo dục học 
sinh Nhật ,tiền học phí trả góp từ ngân sách công 
của Nhật cũng không vay cùng được nhưng với gia 
đình nhận bảo hộ cuộc sống cũng  có thể vay cùng 
được .

                                                      7.HOÀN TRẢ              


