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1. Quy định kiểm tra
<Quy tắc thi lại>
Những người đã vượt qua kỳ thi không được phép làm lại bài kiểm tra.
<Giới hạn tuổi>
Những người làm bài kiểm tra phải từ 17 tuổi trở lên.
Những người quốc tịch Indonesia cần phải đủ 18 tuổi trở lên vào ngày thi.
<Hạn chế về quốc tịch>
Những người có quốc tịch Nhật Bản không được phép làm bài kiểm tra.
<Trình độ kiểm tra tại Nhật Bản>
Nếu là người có tư cách lưu trú thì có thể tham gia kỳ thi.
Những người lưu trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú “Lưu trú ngắn hạn” cũng có thể tham gia kỳ thi (không có lịch sử lưu
trú trung và dài hạn cũng có thể tham gia kỳ thi).
Đối với những người không có tư cách lưu trú (như người lưu trú bất hợp pháp, v.v...) sẽ không được cho phép dự thi.
※ Ngoài ra, cho dù có vượt qua bài thi thì điều đó cũng không đảm bảo sẽ được cấp tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”,
xin lưu ý rằng ngay cả khi đi xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú hoặc xin phép thay đổi tư cách lưu trú liên quan đến
người đã vượt qua kỳ thi cũng không đảm bảo sẽ được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú hoặc cho phép thay đổi tư cách
lưu trú.
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2. Đăng ký chi tiết cá nhân
Câu hỏi

Câu trả lời
Option1

Option2

Option3

Vui lòng nhập ngày sinh
của bạn
( Năm / tháng / ngày )

1930～

1～12

1～31

Vui lòng chọn giới tính
của bạn

nữ

nam

Vui lòng chọn quốc tịch
của bạn

Campuchia

Trung Quốc

Philippin

Option4

Option5

Option6

Option7

Option8

Option9

Option10

Indonesia

Mông Cổ

Myanmar

Nepal

Thái Lan

Việt Nam

Khác

Làm việc

Khác

Vui lòng chọn trình độ học Tốt nghiệp trung Tốt nghiệp
Tốt nghiệp cao đ Tốt nghiệp đại
vấn cao nhất của bạn.
học
trường dạy nghề ẳng
học

Vui lòng chọn tùy chọn mô Tôi có kinh
tả đúng nhất về kinh
nghiệm làm việc
nghiệm làm việc của bạn. về chăm sóc và
/hoặc điều
dưỡng.(dưới 6
tháng)

Tôi có kinh
nghiệm làm việc
ngoài lĩnh vực
chăm sóc hoặc đ
iều dưỡng.(dưới
1 năm)

Khác

Tôi có kinh
nghiệm làm việc
về chăm sóc và
/hoặc điều
dưỡng.(trên 1 nă
m)

Tôi có kinh
Tôi không có
nghiệm làm việc kinh nghiệm làm
ngoài lĩnh vực
việc.
chăm sóc hoặc đ
iều dưỡng.

Bạn đã từng đến Nhật Bản Không, tôi chưa Tham quan
chưa? Nếu đã từng, xin vui từng đến Nhật
lòng chọn mục đích
Bản

Du học

Đào tạo thực tập EPA
kỹ thuật

Bạn đã học Chăm sóc và
/hoặc Điều dưỡng được
bao lâu?

dưới 6 tháng

dưới 1 năm

hơn 1 năm

cao đẳng

trường dạy nghề khác

dưới 1 tháng

dưới 3 tháng

Bạn đã học Chăm sóc và tự học
/hoặc Điều dưỡng như thế
nào?

cơ sở giáo dục đại học
tư nhân và/hoặc
dạy nghề

Hãy chọn bằng cấp bạn có JFT-Cơ bản
liên quan đến trình độ
tiếng Nhật.

JLPT(N4)
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3. Test Result Announcements

Đăng xuất và đi tới trang chính để đăng ký
kiểm tra

Đi đến màn hình Bài kiểm tra đã đăng ký (Xem
Chương 2)

Bấm vào [Confirm]. Lưu ý rằng nút [Confirm] sẽ được kích hoạt sau khi kết quả cho một bài kiểm tra được thực hiện được lập bảng..
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Mẫu

Kết quả kiểm tra sẽ được hiển thị.
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