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Học phí ở trường 
Koko
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Khi vào trường Koko sẽ cần các loại chi phí sau.

Xin mời xem trang 17.

Đầu tiên khi bạn đỗ vào trường Koko, bạn sẽ mất phí 

nhập học và học phí.

Tuy nhiên có chế độ hỗ trợ học phí, nếu gia đình nào

có thu nhập năm từ 9,100,000 Yên trở xuống thì

không cần đóng học phí.

Trường Koko tư thục cũng có hỗ trợ học phí.

Tuy nhiên cần phải làm thủ tục đăng ký xin hỗ trợ sau

khi nhập học.

Thông tin chi tiết xin mời xem ở trang 18 trong tài liệu 

hướng dẫn.
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Học phí cần thiết cho năm thứ nhất

Ngoài tiền học phí (koko tư thục), tiền sách giáo khoa còn có rất nhiều loại chi

phí khác như tiền mua đồng phục, tiền mua quần áo thể dục, hội phí học sinh, 

tiền tích lũy cho việc đi du lịch học tập v..v...

Trường Koko công lập Trường Koko công lập Trường Koko tư thục

khoảng40,000yen

khoảng 200,000yen

khoảng 900,000yen～
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てい じせい ぜんにちせい ぜんにちせい

（定時制) （全日制) （全日制)

Ở phía dưới của trang 17, ngoài học phí còn có rất 

nhiều loại chi phí khác như tiền sách giáo khoa, tiền 

mua đồng phục, tiền mua quần áo thể dục, hội phí 

học sinh, tiền tích lũy cho việc đi du lịch học tập v..v...

Học phí ước tính cần thiết cho năm thứ nhất là 

khoảng 40,000 Yên cho chương trình Koko không 

toàn thời gian và 200,000 Yên cho chương trình toàn 

phần.

Tuỳ theo mỗi trường Koko tư thục mà học phí sẽ 

khác nhau nhưng thông thường sẽ mất khoảng 

900,000 Yên trở lên.

Ngay sau khi thi đỗ, các bạn phải đóng cả các khoảng 

tiền như tiền đồng phục, tiền sách giáo khoa v..v...

Có những trường sẽ thu tiền ngay tại buổi giải thích 

dành cho người thi đỗ

Do đó hãy chuẩn bị sẵn số tiền này.
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Tiền học bổng

※ Có chế độ cho vay tiền đối với người khó khăn về 

mặt kinh tế

Thông tin chi tiết xin mời xem ở bảng
tóm tắt về "Tiền học bổng"

Có chế độ cho vay tiền đối với người khó khăn về mặt 

kinh tế

Thông tin chi tiết xin mời xem ở bảng tóm tắt về "Tiền

học bổng“
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Hình ảnh minh hoạ được 

vẽ bởi học sinh Koko 

đến từ Braxin.

Phần giải thích kết thúc ở đây.

Các bạn đừng từ bỏ ước mơ mà hãy cố gắng hết sức 

nhé!
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