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J Giáo dục
J Giáo dục

8 Hỗ trợ
(2) Học bổng
● Học bổng cho đối tượng là học sinh phổ thông trung học
Đây là chế độ cấp học bổng cho đối tượng là học sinh học ở trường phổ thông trung học, chuyên tu ham học
nhưng gặp khó khăn trong việc học vì những lý do kinh tế. Nội dung cụ thể như điều kiện để được cấp học bổng,
số tiền được cấp thì khác nhau tùy địa phương. Xin hỏi chi tiết tại trường mình theo học.
●Học bổng cho đối tượng là sinh viên các trường đại hoc ngắn hạn, chuyên tu và đại học
Trong chế độ học bổng cho đối tượng là sinh viên các trường đại hoc ngắn hạn, chuyên tu và đại học.v.v… có
học bổng của cơ quan hỗ trợ sinh viên của Nhật. Thời gian và số tiền được cấp khác nhau tùy theo điều kiện
của sinh viên. Và có 2 loại: Loại có lợi tức và loại không có lợi tức. Xin hỏi chi tiết tại bộ phận học bổng của
trường mình theo học.
●Học bổng cho đối tượng là du học sinh
Chế độ học bổng cho đối tượng là du học sinh do chính phủ Nhật (Bộ giáo dục), cơ quan hỗ trợ sinh viên của
Nhật, các đoàn thể tự trị địa phương và hiệp hội giao lưu quốc tế... thực hiện. Có thể xem qua về những chế độ
học bổng này ở “Sổ tay học bổng du học sinh Nhật Bản” do cơ quan hỗ trợ sinh viên của Nhật phát hành hàng
năm.
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Tham khảo: (Pháp nhân hành chính độc lập) Cơ quan hỗ trợ sinh viên của Nhật “Sổ tay học bổng du học sinh Nhật Bản”

