
Để vào hội trường của buổi hướng dẫn

cần đăng ký tham gia trước.

① Vật dụng cần thiết để đăng ký trước 1-⑤ Vui lòng trả lời về bản thân bạn

Ghi chú: Hệ thống này xác định cá nhân bằng địa chỉ e-mail.

Không thể đăng ký cho nhiều người với cùng một địa chỉ e-mail.

Nếu bạn chưa có địa chỉ e-mail

Vui lòng sử dụng các dịch vụ như Gmail v.v. để đăng ký địa chỉ e-mail.

② Vui lòng cho xem màn hình đăng ký trước

Có 3 phương pháp.

1 Nhập trực tiếp URL vào 3

2 Đọc mã QR

Có đăng trên tờ rơi!

③ Vui lòng chọn sự kiện bạn muốn tham gia

④ Xác nhận việc sử dụng thông tin cá nhân

Người tham gia lần đầu tiên thì ở đây

1-⑤

2-⑤

Người tham gia lần thứ 2 trở lên thì ở đây

Kiểm tra ngày giờ tổ chức, tên sự kiện,

địa điểm tổ chức, trường đối tượng và

nhấp vào nút “Đang tiếp nhận” !

* Sự kiện mà cột đăng ký tham gia

trước không hiển thị “Đang tiếp nhận”

thì hiện tại không thể đăng ký.

Sau khi xác nhận việc sử dụng thông

tin cá nhân, vui lòng nhấp vào ô đánh

dấu!
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Ngày sinh

Số bưu điện

Tỉnh thành

Địa chỉ

Địa chỉ (Tên tòa nhà v.v...)

Số điện thoại

Địa chỉ (máy tính)

Tên trường bạn đang học

Dự định tốt nghiệp trường 
đang học

Quốc tịch

Hãy nhấp vào 
băng (banner) 
quảng cáo!

Họ tên (Tên họ)

Họ tên (Tên gọi)

Viết bằng chữ Hiragana
(Tên họ)

Viết bằng chữ Hiraagana 
(Tên gọi)

Giới tính

※Nội dung bắt 

Hãy viết cả tên căn hộ và số phòng.

Hãy viết tên trường học bạn đang 
theo học tại Nhật.

Mã QR dùng để tiếp nhận sẽ được 
gửi đến. Hãy nhập cho chính xác.

Điện 
thoại 
thông
minh

Địa chỉ e-mail

hoặc

Máy tính

Máy tính bảng

https://www.studyjapan.jp/events/



1-⑥ Vui lòng chọn môn Có thể chọn nhiều câu

/ ngành bạn muốn học tại đại học 2-⑤ Vui lòng nhập mật khẩu

1-⑦ Vui lòng chọn môn Có thể chọn nhiều câu

/ ngành bạn muốn học tại trường chuyên môn (dạy nghề) 2-⑥ Vui lòng kiểm tra nội dung đã nhập vào

1-⑧ Vui lòng kiểm tra nội dung đã nhập vào

2-⑦ Vui lòng kiểm tra e-mail

Hãy lưu lại mã QR.

→⑩

1-⑨ Vui lòng kiểm tra e-mail

⑩ Ngày diễn ra buổi hướng dẫn

Hãy lưu lại mật khẩu. Hãy lưu lại mã QR.

→⑩ Vui lòng cho xem mã QR tại 3 địa điểm:

Quầy tiếp nhận – Gian hàng Trường đại học

/Trường chuyên môn (dạy nghề) bạn đã nghe hướng dẫn – Cửa ra.

Khi có hiển thị

* Vui lòng nhập thông tin vào cột

của mục bắt buộc.

Vui lòng cho xem tại quầy tiếp

nhận ở buổi hướng dẫn.

Bạn thử kiểm tra hộp thư rác xem có trong đó không?

Bạn thử kiểm tra địa chỉ e-mail có bị nhập sai không?

Sẽ sử dụng cho lần đăng ký buổi

hướng dẫn tiếp theo.

Vui lòng cho xem tại quầy tiếp nhận ở

buổi hướng dẫn.

Bạn thử kiểm tra hộp thư rác xem có trong đó không?

Bạn thử kiểm tra địa chỉ e-mail có bị nhập sai không?
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Địa chỉ (máy tính)

Cám ơn bạn!

Trường hợp e-mail 
không đến

Sẽ có 2 e-mail được gửi 
đến

Cám ơn bạn!

Người tham gia lần thứ 2 trở lên thì ở đây

Trường hợp e-
mail không đến

Đã hoàn thành đăng ký 
trước để tham gia sự kiện.

Đã hoàn thành đăng ký trước 
để tham gia sự kiện.

1 Luậ t, chính trị

3 Xã hội, môi trường, thông tin

5 Khoa học nhân văn

7 Lịch sử, địa lý

9 Văn học

11 Quan hệ quốc tế

13 Nghệ thuật, âm nhạc, thẩm mỹ

15 Kỹ thuậ t

17 Sinh vật, sinh học, công nghệ sinh học

19 Y học, nha khoa

21 Điều dưỡng, y tế, chăm sóc sức khỏe

23 Thực phẩm, dinh dưỡng

25 Khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh

2 Kinh tế, thương mại, kinh doanh

4 Phúc lợi

6 Tâm lý, triết học, tôn giáo

8 Văn hóa, nhân văn

10 Ngôn ngữ

12 Giáo dục, giữ trẻ

14 Khoa học tự nhiên, vật lý

16 Nông, lâm, thủy sản

18 Thú y, chăn nuôi

20 Dược

22 Khoa học đời sống, kinh tế gia đình, trang phục

24 Giáo dục thể chất, khoa học sức khỏe

26 Các ngành khác

1 Kinh doanh, công chức, pháp luật

3 Phương tiện truyền thông đại chúng, h ình ảnh, ảnh

5 Truyện tranh, hoạt hình, lồng tiếng

7 Thời trang

9 Đa phương tiện, CG, game

11 Nộ i thấ t, tạp hóa

13 Ô tô, xe máy, hàng không

15 Chăm sóc, phúc lợi

17 Nghiệp vụ hành chính trong y tế

19 Cắt tóc, thẩm mỹ, làm đẹp

21 Hoa

23 Nấu ăn, dinh dưỡng, làm bánh

25 Khóa học lên hoặc chuyển vào đại học, cao học giữa chừng

27 Các ngành khác

2 Du lịch, khách sạn, hôn lễ

4 Âm nhạc, âm thanh, giải trí

6 Thiết kế , nghệ thuậ t

8 IT, vi tính, mạng

10 Xây dựng, kỹ thuật xây dựng, th iết kế, tạo cảnh

12 Công nghiệp, điện tử, thông tin

14 Giáo dục, giáo dục mầm non, giữ trẻ

16 Y tế , công nghệ y tế

18 Thể thao, khoa học sức khỏe

20 Công nghệ sinh học, môi trường

22 Động vậ t, vậ t nuôi

24 Ngôn ngữ, dịch thuậ t

26 Chương trình đào tạo tiếng Nhật cho du học sinh


