
男 Male 既婚 Married

女 Female 未婚 Single

■ □

最終学歴(又は在学中の学校） Education (last school or institution) or present school

(1) □ ■ □

(2)

□ □ □ □

■ □ □ )

□ □ □ ■ □
None

□

□ or □ □

□ □

■ □

□ 週間 Week(s) 月 年 月 日

□ ヶ月 Month(s) Month Year Month Day

(84) 01264716164 Eメール
E-mail

Ho Chi Minh city

6ヶ月-1年

進学コース College Preparatory Course 専攻一般コース Postgraduate Course

2年 2 year

Nguyen Thi Minh Khai Senior High 
School

College of technology

短期大学
Junior college

専門学校大学院（博士） 大学院（修士）

Name of the school

Less than 3 months

□

2000/09/24

VIET NAM

職 業
Occupation

写真
Photo

3.0cm x 4.0cm

Head and shoulders
without hat, full face.

Taken wihtin
 the past 3 months.

□

■

日

続柄
Relationship

DUONG THANH TUNG

□

大学

双葉外語学校 FUTABA COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES

入学願書  APPLICATION FOR ADMISSION
氏名(ローマ字)

Family/Given name(s) 
(As in passport)

休学中

N5

C4008813

2027/10/09

番号
Number

電話番号
Telephone No.

担当者名
Contact name

エージェント名
Agent name

国 籍・地 域
Nationality/Region

Other

1年 1 year

Day

～

Temporary absence Withdrawal

Japanese language ability Name of the test Attained level or score

中学校 その他 (
Senior high school

日本語能力

Date of graduation or expected graduation 
卒業又は卒業見込み年月日

Graduated In school

試験名

無し

エージェント記入欄 For agent use only

級又は点数

6 months-1 year

Junior high school

支社（支店）

 Branch

年

  Expected period of study

 10月 October

  在学予定期間

留学ビザ　Student Visa

1年6ヶ月 1 year and 6 months 

入学時期 

Admission Month

1年3ヶ月 1 year and 3 months

Year

NAT-TEST

More than 1 year
日本語学習歴 1年以上
Japanese education history 3-6 months

Master

高等学校

Doctor

氏名
Name

3ヶ月未満 3-6ヶ月

有効期限
 Date of expiry

Bachelor

留学以外のビザ　Visas except Student Visa

  4月 April 1年 1 year 2年 2 year  

  1月 January

 7月 July 1年9ヶ月 1 year and 9 months

1年 1 year

－

Father

2018/06

※査定申請予定地 Place to apply for visa：

設置コース Authorized Course

DUONG NGOC CHAU

55/71/13 Thanh My, Phuong 8, Tan Binh, Ho Chi Minh 

中退

(84) 0903763535

学校名

(漢字) Name in Chinese characters if any

本国での現住所
Home town/city

在籍状況 卒業
Registered enrollment

有 Yes 無 No

□

■

Student

緊急
連絡先

Emergency 
contact 電話

 Tel.

在学中

有無
Do you have?

dorasilent.duong@gmail.com

旅券
Passport 

生年月日
Date of birth

国 籍・地 域
Nationality/Region



2 年 月
Date of birth Month

性別 □ ・ 女 出生地 配偶者有無 □
Sex Female Place of birth Marital status

現在の住居地
Present address

＊上記の「現在の住居地」と「証明書等に記載されている住所」が違う場合、下の欄に記入して下さい。〈例〉中国-戸口住所

     If "the address registed in the official certificates, ID, etc." are different from the "Present address", please fill in the space below.

学歴（正規課程：小学校、中学校、高校、大学など）　*小学校から順次最終学歴まで記入して下さい。 

-

-

-

-

-

-

その他の学歴（正規課程以外：語学学校、予備校、塾など） *欄が不足の場合は別紙1に記入 

-

-

-

日本語学習歴　*欄が不足の場合は別紙1に記入 

Japanese education history  ＊If you need more space to complete your information, please use SUPPLEMENTARY FORM 1

-

-

-

43D/46 Ho Van Hue, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
2017 7

(yyyy   /  mm yyyy   /  mm)

Dong Du Japanese Language 
School

学校名（教育機関名）
Name of school (Organization)

所在地（番地、号まで記入）
Location (Full address)

在学期間
Date from -

10

2018 4

Date to

Other educational background (Informal school education: ESL, Prep schools, Special lessons after school, etc.)
＊If you need more space to complete your information, please use SUPPLEMENTARY FORM 1

学校名（教育機関名）
Name of school (Organization)

所在地（番地、号まで記入）
Location (Full address)

在学期間
Date from - Date to

(yyyy   /  mm yyyy   /  mm)

9

873 Cach Mang Thang 8, Phuong 7, Tan Binh, Ho 
Chi Minh

2011 9 2015 5

yyyy   /  mm)

Banh Van Tran Elementary 
School

123 Banh Van Tran, Phuong 7, Tan Binh, Ho Chi Minh 
2006 9 2011 5

Tan Binh Secondary School

学校名
Name of school

Nguyen Thi Minh Khai High 
School

275 Đien Bien Phu, Phuong 7, Quan 3, Ho Chi Minh 
2015 9 now

8
Educational background (Formal school education: Elementary school, Junior/Senior high school, University, etc.). 
＊List all of your educational history beginning from elementary school.

無

7 55/71/13 Thanh My, Phuong 8, Tan Binh, Ho Chi Minh 

4 男 ■ 6
Male 

所在地（番地、号まで記入）
Location (Full address)

在学期間
Date from - Date to

(yyyy   /  mm

Ho Chi Minh city5
Married Single

有　・ ■

3 氏名(ローマ字) DUONG NGOC CHAU
(漢字)

Name in English
(As in passport) 氏 Family name 名 Given names

VIET NAM 生年月日 2000 09 24

Name in Chinese characters if any

Nationality/Region Year Day

日

双葉外語学校 FUTABA COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES

履歴書 PERSONAL RECORD

1 国籍・地域



双葉外語学校 FUTABA COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES

履歴書 PERSONAL RECORD

職歴　*欄が不足の場合は別紙1に記入 

Occupational career  ＊If you need more space to complete your information, please use SUPPLEMENTARY FORM 1

-

-

-

-

-

-

兵役 □ ・ ■ 無
Military service No

Reasons for applying for the Japanese program

～ 年 月

13 修学理由

Year MonthYes

Tôi là Dương Ngọc Châu, sẽ tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai vào tháng 
6/2018. Sau đó, tôi sẽ tập trung chuẩn bị kỹ càng hơn cho con đường du học đến đất nước tôi hằng 
mong ước – đó là Nhật Bản.
Nhật Bản – với nét văn hóa, phong tục tập quán cổ kính là thế, nhưng đất nước này vẫn luôn phát triển 
kinh tế - xã hội, khoa học – kĩ thuật không ngừng, hòa quyện giữa xưa và hiện đại tạo nên những gam 
màu đặc sắc riêng cho xứ sở hoa anh đào này. Và du học vốn là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi rất thích 
được tiếp xúc, học hỏi nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Đến một đất nước mới như Nhật Bản, trải 
nghiệm những điều mới sẽ giúp tôi có thể ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.
Tôi chọn Nhật Bản là nơi du học bởi lẽ tôi rất ngưỡng mộ sự khéo léo, tỉ mỉ; sự siêng năng, cần cù; 
tính kỉ luật, trách nhiệm cao với mỗi công việc của người Nhật. Không chỉ thế, về khoản y tế, chăm sóc 
sức khỏe cho người dân ở Nhật luôn được quan tâm, chăm chút kỹ càng, đó cũng chính là điều mà tôi 
vô cùng quý trọng ở đất nước này. Một chuyên gia tư vấn dinh dưỡng - giúp mọi người có một chế độ 
ăn uống thật hợp lý và khỏe mạnh - chính là ngành tôi quyết định sẽ gắn bó sau này. Do đó, tôi luôn 
muốn được đến đây học tập, trải nghiệm, học hỏi để rèn luyện, không ngừng phát triển bản thân.
Và sau khi đến Nhật, tôi sẽ theo khóa học trường tiếng khoảng một năm rưỡi, cố gắng thi JLPT và thi 
EJU điểm thật tốt. Tôi sẽ theo học một trường đại học chuyên về dinh dưỡng và sẽ thật cố gắng, chăm 
chỉ để trở thành một chuyên gia tư vấn dinh dưỡng  trong tương lai.
Việt Nam – đất nước nuôi dưỡng tôi, một đất nước với nhiều bệnh tật hiểm nghèo, tỷ lệ mắc bệnh ung 
thư tăng cao với trình độ y tế vẫn đang ngày một phát triển nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Bằng kiến 
thức và kinh nghiệm có được khi du học ở Nhật, tôi sẽ góp toàn bộ sức lực của mình giúp mọi người ở 
Việt Nam có một chế độ ăn uống khoa học, khỏe mạnh hơn và một phần nào hạn chế những căn bệnh 
không đáng có. Không chỉ vậy, tôi còn có mong muốn vươn xa hơn, giúp đỡ nhiều người ở các nước 
khác, như ở Châu Phi chẳng hạn.
Du học Nhật Bản hay chỉ nói là du học thôi thì đúng thật không phải là con đường dễ đi. Nhưng với 
niềm tin, đam mê và nỗ lực, cố gắng không ngừng, tôi tin tôi sẽ có thể vươn lên tất cả, vượt qua mọi 
khó khăn.

MonthYear

月12 有　 年

勤務先
Name of company

所在地（番地、号まで記入）
Location (Full address)

在職期間
Date from - Date to

(yyyy   /  mm yyyy   /  mm)

11



双葉外語学校 FUTABA COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES

履歴書 PERSONAL RECORD

Full names and addresses of children, parents and siblings  ＊If you need more space to complete your information, please use SUPPLEMENTARY FORM 2

/ 12 / 30

/ 07 / 04

/ 07 / 18

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

過去の日本への出入国歴　*欄が不足の場合は別紙2に記入

Have you ever been in Japan?  ＊If you need more space to complete your information, please use SUPPLEMENTARY FORM 2

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

□ 帰国 ■ 日本での進学
Return to home country Enter school of higher education in Japan

□ 日本での就職 □ その他
Find work in Japan Other

以上の記載内容は事実と相違ありません。　

月 日
Month Day

Purpose of visitStatus

55/71/13 Thanh My, Phuong 8, Tan 
Binh, Ho Chi Minh

Address

入国目的

(4)

Date of departure

(3)

(2)

16

(8)

(7)

(5)

I hereby declare that the statement given above is true and correct.

日付 本人署名
Signature

修了後の予定
Plan after completing Japanese Program

年
Date Year

(6)

入国年月日 出国年月日 在留資格

(1)

Date of entry

15

55/71/13 Thanh My, Phuong 8, Tan 
Binh, Ho Chi Minh

LE HONG THUY Mother 1981 Housewife

DUONG THANH NGHI Brother 2002 Student

55/71/13 Thanh My, Phuong 8, Tan 
Binh, Ho Chi Minh

Name Relationship Date of birth Occupation

DUONG THANH TUNG Father 1973 Employee

住所氏名

14 家族（両親、兄弟、姉妹全て記入）   *欄が不足の場合は別紙2に記入

続柄 生年月日 職業



/ 09 / 24 ( □ 男 Male ・ ■ 女 Female )

 I, , promise to submit such documents establishing my payment as a remittance certificate, or a copy of applicant`s bank 

□ ■ \

\

＊職業は事業内容が分かるように書いてください （ 例：銀行勤務、食品会社勤務、ホテル経営、飲食店経営 ）。

経緯を説明するとともに、経費支弁について誓約します。
 I, as the supporter of the applicant mentioned above, hereby declare that I shall financially support him/her during their stay in Japan. 
I also certify that the following explanation of my relationship with the applicant and the details of financial support are true and correct. 

1. 経費支弁の引き受け経緯（申請者の経費の支弁を引き受けた経緯及び申請者との関係につい て具体的に記載して下さい）

Tôi,Dương Thanh Tùng là ba của Dương Ngọc Châu. Con tôi rất yêu thích nước Nhật, có mong muốn 
sang Nhật du học. Đồng thời Nhật Bản cũng là quốc gia hàng đầu thế giới, nên tôi rất ủng hộ kế hoạch du 
học Nhật Bản này. Tôi cam đoan sẽ chi trả toàn bộ chi phí trong suốt thời gian con tôi du học tại Nhật 
Bản.

 Details of relationship and financial support. Please explain the relationship between the applicant and yourself. Please also give
the details and reasons for supporting them financially.

氏名 Full name

双葉外語学校 FUTABA COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES

経費支弁書 LETTER OF GUARANTEE

日本国法務大臣殿　To the Minister of Justice

国籍 Nationality Việt Nam 

上記の者の日本国滞在について、下記のとおり経費を支弁することを誓約します。また、上記の者が在留期間更新

自宅住所
Home address

55/71/13 Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí 
Minh

company

勤務先名

写し等で、生活費等の支弁事実を明らかにする書類を提出します。

(2) 生活費 Living expense 月額 Monthly 80,000

経費支弁者 Supporter

氏名
Name ChaRelationship with 

the applicant

学生との関係

勤務先電話番号
Company tel. No.

自宅電話番号
Home tel. No.

年収
Annual income

0272.389.0545

(84) 0903763535

月
Month

Name of 

職業
Occupation Nhân viên công ty 320.000.000 vnđ

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Toàn Thắng 
Plastics

㊞日付
Date

日
Day

署名
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ

    Please specify the occupation in details.(e.g. title of your position, and name of the company)

2000

  私は、この度、上記の者が日本国に入国した場合の経費支弁者になりましたので、下記の通り経費支弁の引き受け

Dương Thanh Tùng

年
Year

許可申請を行う際には、送金証明書又は本人名義の貯金通帳(送金事実、経費支弁事実が記載されたもの）の

which indicates the remittance at the time of application for extension of period residence.

Tôi sẽ chuyển khoản toàn bộ học phí và các chi phí có liên quan đến cho nhà trường. Sinh hoạt phí thì 
nửa năm một lần tôi sẽ chuyển khoản sang Nhật cho con tôi.

記

(1) 学費 Tuition 半年毎 Semiannually 年間 Annually 624,000

(3) 支弁方法（送金・振込み等支弁方法を具体的にお書き下さい） Method of payment 

DƯƠNG NGỌC CHÂU

生年月日 Date of birth

は、2. 経費支弁内容：私 Dương Thanh Tùng



経費支弁者の家族一覧表 List of supporter's family and others who live with supporter.

経費支弁者の配偶者、子（同居・別居を問わず）及び経費支弁者と同居している他の者、全て記入
Full names, addresses and etc. of supporter's spouse and children and others who live with supporter.

性別
Sex

FEMALE

FEMALE

MALE

Name Relationship Date of birth Age Occupation Address

双葉外語学校 FUTABA COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES

氏名 続柄 生年月日 年齢 職業 住所

DUONG THANH NGHI SON 2002/7/18 15 STUDENT
55/71/13 Thanh My, Phuong 8, Tan 
Binh, Ho Chi Minh

DUONG NGOC CHAU DAUGHTER 2000/9/24 17 STUDENT
55/71/13 Thanh My, Phuong 8, Tan 
Binh, Ho Chi Minh

LE HONG THUY WIFE 1981/7/4 36 HOUSEWIFE
55/71/13 Thanh My, Phuong 8, Tan 
Binh, Ho Chi Minh

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

作成日 2018/5/21 署名 ㊞
Date Signature

118




