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TRIẾT LÝ GIÁO DỤC                         

「Chúng tôi sẽ lên kế hoạch nâng cao tính chuyên môn, phát triển nhân cách và bản chất con người」 

Chúng tôi có đủ phẩm chất, kỹ năng và kiến thức để có thể ứng phó với những thay đổi trong xã hội, phát triển các bạn 

như những chuyên gia chuyên nghiệp, luôn có động lực giúp các bạn đương đầu với những thách thức và bất kỳ lúc nào 

cũng có thể đưa bạn ra ngoài xã hội như một lực lượng mạnh hùng hậu. 

Ngoài ra, chúng tôi còn nuôi dưỡng nhiều nhân lực toàn cầu, trân trọng một cuộc đời nhân sinh và nguồn nhân lực có 

thể đóng góp cho xã hội với tấm lòng biết ơn. 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC                         

Để có được các kỹ năng tiếng Nhật cần thiết cho việc học tập tại một cơ sở giáo dục ở Nhật Bản, thúc đẩy phát triển 

nguồn nhân lực có thể hỗ trợ và cộng tác với mọi người từ các nền văn hóa khác nhau như một thành viên của xã hội đa 

văn hóa. 

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC                

Để có được các kỹ năng tiếng Nhật cần thiết cho việc học tập tại một cơ sở giáo dục ở Nhật Bản, nguồn nhân lực có tầm  

nhìn rộng là thành viên của xã hội Nhật Bản và là thành viên của xã hội đa văn hóa, có thể giúp đỡ lẫn nhau và học hỏi  

lẫn nhau. 

CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH                       

Hình ảnh sinh viên của khoa tiếng Nhật theo yêu cầu như sau. 

1.Những người quan tâm đến Nhật Bản và có động lực học tập ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. 

2.Những người đã có trình độ tiếng Nhật cơ bản và có thể phấn đấu để nâng cao hơn nữa. 

3.Một người có thể tuân theo luật pháp Nhật Bản và cố gắng hòa nhập với xã hội Nhật Bản. 

4.Những người sẵn sàng đóng góp cho sự giao lưu giữa nước nhà và Nhật Bản thông qua việc du học Nhật Bản 

CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY               

Chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình giảng dạy và thực hiện chương trình giáo dục theo như dưới đây để sinh viên 

có thể đạt được các mục tiêu đặt ra trong trong chương trình giảng dạy. 

1.Thiết lập các khóa học để dần dần tiếp thu kiến thức ngôn ngữ (chữ cái, từ vựng, ngữ pháp) 

2.Thiết lập các khóa học đọc hiểu, nghe hiểu, hội thoại, v.v.mục đích nhằm tạo kiều kiện cho kiến thức ngôn ngữ được sử 

dụng trong giao tiếp thực tế. 

3.Thiết lập các khóa học để tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, phong tục, các giá trị Nhật Bản, v.v. 

Ngoài ra, việc đánh giá kết quả học tập dựa trên đề cương nội dung học tập, mục tiêu đạt được và phương pháp, tiêu 

chuẩn đánh giá cho điểm của từng môn học. 

Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá điểm và thông báo cho học sinh theo đúng quy định. 

CHÍNH SÁCH VĂN BẰNG                        

Để được công nhận tốt nghiệp thì những học sinh phải hoàn thành các tín chỉ học tập theo quy định và phải thêm các  

yếu tố như sau. 

1.Hiểu và sử dụng tiếng Nhật là sự cần thiết để theo học tại một cơ sở giáo dục ở Nhật Bản. 

2.Là một thành viên của xã hội Nhật Bản, bạn phải tuân thủ các quy tắc lối sống trong cộng đồng và xây dựng các mối  

quan hệ hài hòa. 
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1. Tuyển sinh khóa học và số lượng tuyển sinh 

Khóa học 
Thời gian  

nhập học 

Số lượng học 

sinh tối đa 
Tên trường 

Hạn nộp 

hồ sơ 

Tiếng Nhật 

(1 năm) 
Tháng 4 40 học sinh Trường chuyên môn ngoại ngữ du lịch & bánh kẹo ASO 

Ngày 15 

tháng 11 

Tiếng Nhật 

(2 năm) 
Tháng 4 80 học sinh Trường chuyên môn ngoại ngữ du lịch & bánh kẹo ASO 

Ngày 15 

tháng 11 

Tiếng Nhật 

(1 năm 6 tháng) 
Tháng 10 

160 học sinh Trường chuyên môn ngoại ngữ du lịch & bánh kẹo ASO Ngày 15 

tháng 5 80 học sinh Trường chuyên môn Cao đẳng công nghệ kỹ thuật oto ASO 

* Trường có thể ngừng tuyển sinh ngay khi có đủ số lượng hồ sơ đăng ký, dù vẫn còn thời hạn nộp hồ sơ. 

* Trong khóa học 1 năm 6 tháng và khóa học 2 năm, trường sẽ có các lớp học buổi sáng hoặc buổi chiều tùy thuộc vào 

trình độ tiếng Nhật của học sinh. 

※ Việc nhập cảnh có thể sẽ bị trì hoãn do liên quan đến sự tăng cường các biện pháp phòng chống dịch biên giới đối 

với các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Ngoài ra, do các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch nhiễm 

virus corona chủng mới, các lớp học có thể được tiến hành học trực tuyến. 

 

2. Điều kiện dự tuyển 

（1）Các ứng viên phải đáp ứng một trong 3 yêu cầu sau đây về nền tảng giáo dục trường học: 

① Ứng viên phải hoàn tất thành công hoặc dự kiến hoàn tất 12 năm giáo dục bắt buộc ở một quốc gia khác ngoài Nhật Bản. 

② Ứng viên phải hoàn tất hoặc dự kiến hoàn tất giáo dục trung học phổ thông, giúp ứng viên có đủ điều kiện để nộp đơn vào 

các trường cao đẳng hoặc các tổ chức giáo dục đại học khác ở một quốc gia khác ngoài Nhật Bản.  

③ Ứng viên phải chứng minh trình độ học vấn đạt được bên ngoài Nhật Bản, bằng hoặc cao hơn yêu cầu của điều kiện dự tuyển. 

（2）Có bằng cấp tương đương từ N5 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật trở lên, hoặc hơn 150 giờ học tiếng Nhật. 

（3）Có đủ khả năng tài chính để chi trả học phí và chi phí sinh hoạt tại Nhật Bản. 

（4）Phải có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt, tuân thủ luật pháp Nhật Bản và quy định của nhà trường. 

  

3. Phí xét tuyển 

 30,000 yên nhật/1 ứng viên 

 

4. Quy trình tuyển sinh 

（1）Sàng lọc tài liệu 

（2）Phỏng vấn ứng viên 

（3）Thi kiểm tra viết【Tương đương với kỳ thi năng lực tiếng nhật N5】 

  

5. Thông báo kết quả thi 

Kết quả kiểm tra xét tuyển sẽ được công bố cho ứng viên hoặc người đại diện của ứng viên đó trong vòng hai tuần 

sau khi thi kiểm tra. 

Tuy nhiên, trường không thể trả lời các câu hỏi liên quan đến được nhận hay không được nhận qua điện thoại, v.v... 
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6. Nộp giấy tờ tài liệu 

Các tài liệu có thể được yêu cầu bổ sung thêm ngoài những tài liệu sau.. Khi ứng viên có A, B, hãy chuẩn bị theo trường hợp tương ứng A hoặc B. 

Tài liệu nộp hồ sơ Bản dịch 

Ứ
n

g
 v

iên
 cầ

n
 n

ộ
p

 

① 1 

Ảnh thẻ chân dung: 5 cái (3 cm × 4 cm) 
(Kích thước được thể hiện trong hình ảnh phía bên phải, ảnh chụp trong vòng 3 tháng trở lại) 

 

* Ảnh thẻ rất quan trọng, vì vậy hãy xem kỹ ví dụ được trình bày trong hình ví dụ bên phải. 
Chuẩn bị bức ảnh thật rõ nét. 

 

 

② 2 Bản sao hộ chiếu (bản sao của tất cả các trang đã được đóng dấu) Bản sao  

③ 3 Mẫu đơn xin nhập học (Trường sẽ dán ảnh nên bạn không cần dán) 
Mẫu đơn gốc 

của Aso chỉ thị 〇 

④ 4 Lý do đi du học 
Mẫu đơn gốc 

của Aso chỉ thị 
〇 

⑤ 5 

Giấy tờ liên quan tới tốt nghiệp 
A: Trường hợp bạn đã tốt nghiệp trường cuối cùng 

・Bằng tốt nghiệp (Sẽ được hoàn trả sau khi kiểm tra tại Cục quản lý xuất nhập cảnh), hoặc 

giấy xác nhận tốt nghiệp 

・Trong trường hợp nộp hồ sơ từ Việt Nam, ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc 

cao đẳng nghề, ứng viên vẫn cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc giấy xác nhận 

tốt nghiệp trung học phổ thông 

B: Trường hợp ứng viên vẫn đang tham gia học trường cuối cùng 

・Giấy chứng nhận việc đang theo học hoặc Giấy chứng nhận dự định tốt nghiệp  

Bản gốc 〇 

⑥ 6 

Giấy tờ liên quan tới năng lực tiếng nhật 

A:Trình độ tương đương N5 trở lên của kết quả kỳ thi năng lực tiếng nhật*1 
(Sẽ được hoàn trả sau khi kiểm tra tại Cục quản lý xuất nhập cảnh) 

B:Giấy xác nhận học tiếng nhật trên 150 giờ học trở lên*2 

(Chỉ những ứng viên không có giấy xác nhận đỗ kỳ thi năng lực tiếng nhật mục A thì phải nộp)  

Bản gốc 〇 

⑦ 7 
Giấy xác nhận đang làm việc (hoặc giấy xác nhận tự kinh doanh) *2 

(Chỉ những ứng viên có quá trình làm việc thì phải nộp) 
Bản gốc 〇 

N
g

ư
ờ

i h
ỗ

 trợ
 tà

i ch
ín

h
 cầ

n
 n

ộ
p

 

⑧ 8 Bản kê khai hỗ trợ tài chính 
Mẫu đơn gốc 

của Aso chỉ thị 
〇 

⑨ 9 

Giấy xác nhận về mối quan hệ giữa ứng viên và người hỗ trợ chi phí (sổ hộ khẩu, giấy khai 
sinh.v.v...) 

Bản sao 〇 

※ Nếu hộ khẩu khác nhau giữa người hỗ trợ và ứng viên, thì cần phải công chứng hộ khẩu  Bản gốc 〇 

⑩  Chứng từ về số dư tài khoản tiết kiệm đứng tên người hỗ trợ chi phí Bản gốc 〇 

⑪  Chứng từ liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn đứng tên người hỗ trợ chi phí Bản gốc 〇 

⑫  Giấy giải trình hình thành tài sản của người hỗ trợ chi phí (trong 1 năm qua) Bản gốc 〇 

⑬  Giấy xác nhận công việc của người hỗ trợ chi phí Bản gốc 〇 

⑭  Giấy xác nhận thu nhập hoặc giấy xác nhận thuế của người hỗ trợ chi phí Bản gốc 〇 

⑮ 1

3 
Văn bản cam kết 

Mẫu đơn gốc 
của Aso chỉ thị 

〇 

K
h

ác 

⑯ 1

4 

Các tài liệu cần thiết khác (Có những trường hợp ngoài giấy tờ hồ sơ ra thì cần có các tài liệu 

sau đây) 

・Trong trường hợp nộp lại hồ sơ, cần có “Lý do nộp lại hồ sơ” 

・Ứng viên đã có kinh nghiệm đào tạo thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, cần có “Giấy xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng” 

 〇 

*1 Để chứng minh kết quả của kỳ thi năng lực tiếng Nhật, trường sẽ chấp nhận chứng chỉ từ các cơ quan điều hành kỳ thi sau đây. 

 

 

 

Chú ý: Trường sẽ không chấp nhận kết quả kiểm tra được chụp từ màn hình và in trực tiếp từ trang chủ của cơ quan điều hành kỳ thi 

*2 Khi cần, vui lòng sử dụng mẫu đơn gốc của Aso chỉ thị. 

Hãy vui lòng sắp xếp tài liệu theo thứ tự từ ① - ⑯, kẹp chúng lại với nhau và hãy đặt chúng vào một tệp cho từng ứng viên rồi gửi đi. 

 JLPT Japanese Language Proficiency Test (Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT)   BJT Business Japanese Proficiency Test (Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT) 

 JLRT JETRO Listening and Reading Comprehension Test (Kỳ thi nghe và đọc hiểu tiếng Nhật JLRT JETRO)    J.TEST Test of Practical Japanese (Kỳ thi tiếng Nhật 

thực dụng J.TEST)     Japanese Language NAT-TEST (Kỳ thi tiếng Nhật NAT-TEST)    STBJ Standard Test for Business Japanese (Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Thương 

mại Tiêu chuẩn STBJ)     TOPJ Japanese Test (Kỳ thi tiếng Nhật TOPJ)     J-cert Certificate of Japanese as a Foreign Language (Kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-cert)     

 PJC Bridge (Kỳ thi tiếng Nhật PJC Bridge)     JLCT Japanese Language Capability Test (Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLCT)     JPT Japanese Proficiency Test (Kỳ thi 

kiểm tra năng lực giao tiếp tiếng Nhật JPT) 
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7. Khoản thanh toán cho trường học 

(Đơn vị tính:Yên nhật) 

Khoa tiếng nhật 1 năm 1 năm 6 tháng 2 năm 

Thời gian đáo hạn Trước nhập học 
Lần 1 

Trước nhập học 

Lần 2 

Cuối tháng 2 năm sau 

Lần 1 

Trước nhập học 

Lần 2 

*1 

Phí nhập học 50,000 50,000 0 50,000 0 

Học phí 560,000 560,000 280,000 560,000 560,000 

Tổng cộng 610,000 610,000 280,000 610,000 560,000 

*1: Khoa tiếng nhật hệ 2 năm:Tổng cộng số học phí của năm thứ 2 là kỳ đầu 280,000 yên (Thời gian đáo hạn: tháng 2 của 

năm 1) và kỳ sau là 280,000 yên (Thời gian đáo hạn: tháng 8 của năm 2). 

 

※ Về việc hoàn tiền sau khi đã thanh toán các khoản cho trường học, sẽ được thực hiện theo các tiêu chí như sau: 

 

① Nếu không được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, thì toàn bộ số tiền không bao gồm phí xét tuyển sẽ được hoàn 

trả lại. 

 

② Nếu đã được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, nhưng chưa nộp đơn xin cấp thị thực nhập cảnh (VISA) và không 

có ý định nhập học, thì toàn bộ số tiền không bao gồm phí xét tuyển và phí nhập học sẽ được hoàn trả lại. Tuy nhiên, cần 

phải nộp lại giấy phép nhập học và giấy chứng nhận tư cách lưu trú. 

 

③ Nếu đã xin cấp thị thực nhập cảnh tại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước sở tại, nhưng lại không được chấp nhận và 

không thể đến Nhật Bản được thì toàn bộ số tiền không bao gồm phí xét tuyển và phí nhập học sẽ được hoàn trả lại. Tuy 

nhiên, cần phải nộp lại giấy phép nhập học và cần xác nhận rằng thị thực nhập cảnh không được cấp tại cơ quan đại diện 

ngoại giao ở nước sở tại. 

 

④ Nếu đã xin được thị thực nhập cảnh, nhưng lại từ chối nhập học và nếu như trường xác nhận được thị thực nhập cảnh 

chưa được sử dụng và còn hạn hay không, thì toàn bộ số tiền không bao gồm phí xét tuyển và phí nhập học sẽ được hoàn 

trả lại. Tuy nhiên, cần phải nộp lại giấy phép nhập học. 

 

⑤ Nếu đã xin được thị thực nhập cảnh và nhập học vào trường, nhưng lại bỏ học giữa chừng thì phí xét tuyển, phí nhập 

học và học phí sẽ không được hoàn trả lại. 

 Ngoài ra, về việc hoàn trả lại các khoản thanh toán cho trường học, do không nhập học sau khi sang Nhật Bản, thì sẽ 

được coi như là tương đương với việc bỏ học giữa chừng và phải tuân theo các quy định của phần này. 

 

⑥ Nếu khi cơ quan đại diện ngoại giao ở nước sở tại ngừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực, ngay cả khi bạn đang tham 

gia lớp học trực tuyến, sẽ được coi là bạn đã đăng ký nhập học vào trường, các biện pháp tương tự như quy định của ⑤ 

ở trên. 
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8. Phí bảo hiểm và thi cử ・ Sách giáo khoa ・ Phí tài liệu giảng dạy                     

          (Đơn vị tính:Yên nhật) 

Khoa tiếng nhật 1 năm 1 năm 6 tháng 2 năm 

Thời gian đáo hạn Trước nhập học 
Lần 1 

Trước nhập học 

Lần 2 

Cuối tháng 2 

năm sau 

Lần 1 

Trước nhập học 

Lần 2 

Cuối tháng 2 

năm sau 

Bảo hiểm sức khỏe 

quốc dân 
(1 năm) 19,000 (Nửa năm) 10,000 (1 năm) 19,000 (1 năm)  19,000 (1 năm)  19,000 

Kỳ thi năng lực 

tiếng nhật*2 
(2 lần) 13,000 Không có (2 lần)  13,000 (1 lần)   6,500 (2 lần)  13,000 

Sách giáo khoa, Phí 

tài liệu giảng dạy 
78,000 60,000 68,000 69,500 68,000 

Tổng cộng 110,000 70,000 100,000 95,000 100,000 

*2: Nếu tham gia dự thi các kỳ thi mà vượt quá số lần trường đã chỉ định, thì những lệ phí đó sẽ được thu riêng. 

※ Về phí bảo hiểm và thi cử ・ Sách giáo khoa ・ Phí tài liệu giảng dạy thì trường sẽ quyết toán thừa hay thiếu vào cuối năm, 

nếu thừa thì sẽ hoàn trả lại, và nếu thiếu thì sẽ thu phần thiếu đó. 

 

9. Ký túc xá sinh viên 

(1) Ký túc xá sinh viên Quốc tế ASO Ⅰ (*3) 

Lệ phí ban đầu (Thanh toán lệ phí trước khi nhập học)                                               (Đơn vị tính: Yên nhật) 

A   Phí vào Ký túc xá (Chỉ lần đầu) B   Phí Ký túc xá*4 Tổng cộng (A+B) 

60,000 159,000 219,000 

*3: Chỉ khi đang trong thời gian học Khóa học tiếng Nhật thì có thể vào Ký túc xá Quốc tế ASO. Phòng dành cho     

4 người.  

*4: Phí Ký túc xá 159.000 yên là phí cho 6 tháng. 

    ・Phí Ký túc xá đã bao gồm tiền mạng Wi-Fi, điện, nước và gas. 

・Nếu tiếp tục ở Ký túc xá thì hợp đồng sẽ được gia hạn 6 tháng một lần. 

 

(2) Ngoài ra còn có Ký túc xá liên kết nữa, nên hãy vui lòng hỏi thông tin các ký túc xá khác (1 hoặc 2 người mỗi phòng). 
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CHÍNH SÁCH BẢO MẬT                           

Để nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân và để bảo vệ triệt để thông tin đó, Trường học pháp nhân Aso 

Juku chúng tôi luôn tuân thủ Pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân, nguyên tắc về Pháp luật bảo vệ thông tin cá nhân 

cũng như các luật lệ và quy định khác liên quan đến công việc kinh doanh của chúng tôi. 

Cùng với đó, để bảo vệ thông tin cá nhân của người đăng ký nhập học một cách hợp lý, thì bộ phận phụ trách tuyển sinh 

của trường học pháp nhân Aso Juku sẽ căn cứ vào các chính sách pháp luật cơ bản và sẽ tuân thủ theo như sau.  

 

❶ Thu thập thông tin cá nhân 

Bộ phận phụ trách tuyển sinh của trường học pháp nhân Aso Juku, sẽ thu thập thông tin cá nhân của người giám hộ và 

của các ứng viên có nguyện vọng nhập học vào trường học pháp nhân Aso Juku, bằng một phương pháp hợp pháp thích 

hợp và công bằng. Nếu ứng viên có nguyện vọng nhập học vào trường và người giám hộ, cũng như các vị bên liên quan 

có sử dụng và liên hệ cho bên văn phòng tư vấn của trường chúng tôi (mô tả sau), chúng tôi có thể ghi lại để xác nhận nội 

dung những gì bạn đã nói. Ngoài ra, xin hãy lưu ý rằng tại trường của chúng tôi đã áp dụng cách hiển thị số trong trường 

hợp chúng tôi liên hệ cho các ứng viên có nguyện vọng nhập học vào trường mà không nghe máy được, thì ứng viên có 

thể liên hệ lại cho trường qua số được hiển thị đó. 

 

❷ Mục đích thu thập thông tin cá nhân 

Thông tin cá nhân của ứng viên và người giám hộ sẽ được sử dụng cho các mục đích sau. Ngoài ra, sau khi nhập học, 

để đăng ký mã số học sinh thì trường sẽ nhập mã số vào hệ thống đăng ký trường học của trường. 

・Để gửi phiếu dự thi và thông báo kết quả thi tuyển sinh, thông báo sự kiện liên quan đến nhập học và thông báo cho 

người dự thi khi cần thiết. 

・Để xác nhận tư cách nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh. 

・Để xét tài liệu chính khi tuyển sinh. 

・Để liên hệ với trường học cũ khi cần thiết 

・Để gửi phiếu thanh toán học phí của trường và phiếu thanh toán phí Ký túc xá trước và sau khi nhập học. 

・Để liên hệ với thí sinh dự thi khi cần thiết, chẳng hạn như thông tin sự kiện của trường, thông tin của trường, v.v.  

 

❸ Nội dung thông tin cá nhân 

Thu thập thông tin cá nhân từ các ứng viên đăng ký nhập học sẽ theo như sau: 

・Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, tên nguyện vọng vào khoa học nào  

・Địa chỉ hiện tại, số điện thoại và số di động hiện tại 

・Địa chỉ gửi phiếu dự thi 

・Thông tin liên quan đến tình trạng học tập cùng điểm thi của trường học cuối cùng, và tình trạng sức khỏe 

・Chứng minh tốt nghiệp của trường học cuối cùng trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản  

・Thông tin liên quan đến người hỗ trợ tài chính 

・Thông tin liên quan đến bằng cấp và chứng chỉ 

・Thông tin liên quan đến lịch sử công việc 

・Tên người giám hộ, địa chỉ người giám hộ, số điện thoại 

・Thông tin liên quan đến hộ chiếu 



 

 

7 

❹ Sử dụng thông tin cá nhân 

Bộ phận phụ trách tuyển sinh của trường học pháp nhân Aso Juku, sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của các bạn trong 

phạm vi mục đích sử dụng đã được chỉ ra tại thời điểm tiếp nhận. Nếu khi ủy thác một phần hoặc toàn bộ việc xử lý thông 

tin cá nhân cho bên thứ ba, các biện pháp quản lý an toàn liên quan đến thông tin cá nhân cho người ủy thác, chúng tôi sẽ 

kiểm tra xem có tuân thủ pháp luật hay không và xác nhận rằng phía được ủy thác là một nhà điều hành kinh doanh tuân 

thủ pháp luật có thể ủy thác để giữ bí mật. 

Bộ phận phụ trách tuyển sinh của trường học pháp nhân Aso Juku, sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba 

nếu không có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp được nêu rõ tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân.  

 

❺ Quản lý・Bảo vệ thông tin cá nhân 

Bộ phận phụ trách tuyển sinh của trường học pháp nhân Aso Juku, trưởng nhóm bộ phận hỗ trợ học sinh cơ sở Fukuoka, 

và người thay quyền hiệu trưởng trường chuyên môn Cao đẳng kỹ thuật oto Aso tức người có trách nhiệm quản lý, sẽ duy 

trì giữ tính chính xác của thông tin cá nhận và quản lý một cách an toàn. Ngoài ra, để ngăn chặn việc mất, phá hủy, làm 

sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin thích hợp nhất chống lại việc 

chuyển, truyền thông tin cá nhân, truy cập trái phép, virus máy tính, v.v.  

 

❻ Tiết lộ, tạm ngừng sử dụng, tẩy xóa thông tin cá nhân 

Bộ phận phụ trách tuyển sinh của trường học pháp nhân Aso Juku sẽ nhanh chóng điều tra và trả lời các yêu cầu về tiết 

lộ, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng hoặc tẩy xóa thông tin cá nhân của ứng viên có nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Tuy 

nhiên, nếu pháp luật yêu cầu tiết lộ khi cần thiết để bảo vệ tính mạng con người, tài sản hoặc thân thể, trong trường hợp 

khó có thể lấy được sự đồng ý của ứng viên đăng ký xét tuyển nhập học, hoặc nếu việc tiết lộ được yêu cầu bởi một tổ 

chức công lập nhà nước, thông tin cá nhân có thể được tiết lộ hoặc cung cấp mà không cần sự đồng ý của ứng viên có 

nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhập học. 

 

❼ Quầy (Cửa sổ) tư vấn hỏi và đáp 

Chúng tôi sẽ thiết lập ở bộ phận phụ trách tuyển sinh quầy (Cửa sổ) tư vấn để tiếp nhận các vấn đề , thắc mắc, khiếu lại 

liên quan đến thông tin cá nhân từ đương sự. 

 

❽ Kiểm tra lại 

Về việc xử lý thông tin cá nhân của ứng viên đăng ký xét tuyển nhập học, chúng tôi sẽ liên tục rà soát, kiểm tra lại để 

hoàn thiện nội dung từng mục trên cho phù hợp. Trong trường hợp đó, xin lưu ý rằng nội dung của chính sách này sẽ 

được thay đổi. Nếu nội dung đó được thay đổi, thì sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đó.  


