Thông tin <Tiếng việt>
Trung tâm đào tạo xe nâng hạ JC là cơ sở huấn luyện kĩ năng dành cho những đối tượng muốn có bằng lái xe nâng hạ.
Các bài học tại trung tâm chỉ dùng tiếng Nhật, do đó chúng tôi chỉ tiếp nhận những học viên có khả năng giao tiếp cơ bản hằng ngày bằng tiếng Nhật.
Trung tâm có cung cấp bản tiếng Việt sách giáo khoa cũng như các đề thi quốc gia.

Lịch học
Trang dưới đây. Tham khảo tại 「Lịch học」
Trung tâm đào tạo xe nâng hạ JC tại Yokohama:https://jc-forklift.com/about/about.html
Trung tâm đào tạo xe nâng hạ JC tại Atsugi:https://jc-forklift.com/atsugi/atsugi.html
Trung tâm đào tạo xe nâng hạ JC tại Saitama:https://jc-forklift.com/about2/about2.html
Trung tâm đào tạo xe nâng hạ JC tại Itami:https://jc-forklift.com/itami/itami.html

Cách đăng kí
Đăng kí bằng cách gọi đến số điện thoại dưới đây.Hướng dẫn thứ tự các bước làm thủ tục đăng kí.
Nội dung học thay đổi tùy vào loại khóa học mà bạn đăng kí.Sau khi xác nhận các khóa học, hãy đối chiếu với loại bằng lái, giấy chứng nhận mà bạn có.
BƯỚC 1
BƯỚC 2

Xác nhận lịch giảng dạy cũng như loại khóa học mà bạn dự định tham gia sau khi đã đối chiếu bằng lái
Đăng kí (tạm thời) bằng cách gọi điện
Để tham gia các khóa học của trung tâm, trước hết, bạn cần tiến hành đăng kí tạm thời qua điện thoại.
Hãy liên lạc tới số điện thoại sau. Người phụ trách sẽ hướng dẫn các bạn các bước đăng kí
Ngoài ra, lịch đào tạo cũng sẽ được thông báo thông qua số điện thoại này.
Số điện thoạI : 0120-045-915 (thời gian tiếp nhận: 9h15-18h00)
※ Mọi đăng kí cũng như các ý kiến thắc mắc sẽ được tiếp nhận tại công ty cổ phần Japan Create

BƯỚC 3

BƯỚC 3 Chuẩn bị hồ sơ đăng kí
■ Đơn đăng kí In mẫu「Đơn đăng kí khóa học kĩ năng」 tại 「Các bước đăng kí」 tại trang này, sau đó điền các thông tin cần thiết.
Khi điền các thông tin vào đơn đăng kí, lưu ý kiểm tra kĩ họ tên, ngày tháng năm sinh và các loại giấy chứng nhận hiện có
Các bước đăng kí:https://jc-forklift.com/flow/flow.html
■Giấy chứng nhận
Nếu có nguyện vọng xin được miễn các bài học trong khóa học, các bạn hãy chuẩn bị 「業務経験証明書」 và 「保有資格証明書」
■ Ảnh chứng minh(ảnh thẻ)Ảnh phải đảm bảo các điều kiện dưới đây
・Là ảnh 3×4 ( ảnh 1/3 phần thân trên) ※cỡ ảnh bằng lái xe
・Là ảnh chụp trong vòng 6 tháng gần đây
・Là ảnh chụp chính diện, không đội mũ, phông màu trơn (xanh hoặc trắng), không đeo kính màu hoặc kính râm
※ Trung tâm có thể yêu cầu nộp lại nếu ảnh không đáp ứng được các điều kiện trên.

BƯỚC4

Gửi đơn đăng kí
Gửi đơn đăng kí và các giấy chứng nhận đã chuẩn bị tại BƯỚC 3 tới trung tâm.Gửi hồ sơ đăng kí theo 1 trong các cách dưới đây.
■FAX Hãy gửi tới số FAX dưới đây Đơn đăng kí có chứa thông tin cá nhân của bạn. Hãy kiểm tra và xác nhận số fax trước khi gửi.
Trung tâm sẽ không tiếp nhận nếu fax có chứa thông tin giấy chứng nhận lưu trú (dù không ghi My number).
Mong các bạn lưu ý.
Số FAX: 045-476-4141
※Vào ngày đầu tiên của khóa học, chú ý mang bản gốc hồ sơ mà bạn đã gửi fax trước đó.
■Gửi bưu điện
Gửi hồ sơ thông qua đường bưu điện tới địa chỉ dưới đây.
Địa chỉ
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-1アーバス新横浜ビル5F
株式会社ジャパンクリエイト JCフォークリフト教習センター
■Email
Trường hợp đăng kí qua email, hãy chuyển đơn đăng kí sang dạng file PDF,
và gửi tới địa chỉ mail dưới đây:
Địa chỉ email info@jc-forklift.com
■Nộp trực tiếp tại trung tâm
Trường hợp có nguyện vọng nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, hãy tới địa chỉ phía trên đây.
※Lưu ý: không cần nộp kèm ảnh chứng minh (ảnh thẻ) cùng với đơn đăng kí lúc này.
Thay vào đó, hãy nộp ảnh này vào ngày đầu tiên của khóa học."

BƯỚC5

Chuyển khoản học phí
Chuyển khoản số tiền học phí vào tài khoản của trung tâm như dưới đây
Số tài khoản của trung tâm tại Yokohama và tại Saitama khác nhau.Vui lòng xác nhận kĩ, tránh nhầm lẫn.
※Ngoài ra, lưu ý trung tâm chỉ tiếp nhận đăng kí trước ngày bắt đầu khóa học ngắn nhất là 7 ngày.
【Trung tâm đào tạo xe nâng hạ JC tại Yokohama Thông tin tài khoản】
Tên ngân hàng: 三井住友銀行 Chi nhánh ngân hàng：門真支店 Số tài khoản：普通 3988394 Chủ tài khoản：株式会社ジャパンクリエイト
【Trung tâm đào tạo xe nâng hạ JC tại Atsugi Thông tin tài khoản】
Tên ngân hàng: 三井住友銀行 Chi nhánh ngân hàng：門真支店 Số tài khoản：普通 4079578 Chủ tài khoản：株式会社ジャパンクリエイト
【Trung tâm đào tạo xe nâng hạ JC tại Saitama Thông tin tài khoản】
Tên ngân hàng: 三井住友銀行 Chi nhánh ngân hàng：門真支店 Số tài khoản：普通 4029250 Chủ tài khoản：株式会社ジャパンクリエイト
【Trung tâm đào tạo xe nâng hạ JC tại Itami Thông tin tài khoản】
Tên ngân hàng: 三井住友銀行 Chi nhánh ngân hàng：門真支店 Số tài khoản：普通 4106888 Chủ tài khoản：株式会社ジャパンクリエイト
※Phí chuyển khoản sẽ do người chuyển khoản chi trả
※Lưu ý: Trung tâm sẽ không hoàn trả lại số tiền sau khi đã được chuyển khoản.
※Trung tâm không tiếp nhận tiền mặt trong tất cả các giao dịch liên quan.

BƯỚC 6

Hoàn thành đăng kí
Sau khi kiểm tra các tài liệu đăng kí cần thiết cũng như xác nhận đã nhận chuyển khoản,
trung tâm sẽ liên lạc và thông báo đã hoàn thành đăng kí với các bạn.

Những điều cần chú ý khi tham dự khóa học
Các dụng cụ cần mang
・Bản gốc đơn đăng kí (đối với trường hợp đã gửi hồ sơ đăng kí qua FAX,PDF)
・Bằng lái xe (cần thiết để xác định các khóa học tương ứng)
・Con dấu (con dấu đại trà (dấu chưa được đăng kí, dấu chung bán ở siêu thị) cũng được chấp nhận)
・Ảnh 1 tấm ( là ảnh 3×4, ngoài ảnh được dùng vào đơn đăng kí)
・Giấy bút (bút chì, tẩy, bút bi màu, vở ghi chép (nếu cần))
・Thẻ lưu trú （在留カード）

Thời gian
・Ngày thứ nhất: Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ 8g (giờ giảng sẽ bắt đầu từ 8g30)
・Từ ngày thứ 2: vào học từ 8g
※Lưu ý, nếu đi muộn (từ 1 phút trở lên) sẽ không được phép tham dự buổi học ngày hôm đó.

Ngoài ra
・Trung tâm đã chuẩn bị mũ bảo hiểm (cho mượn).
・Các giờ học lí thuyết sẽ được tiến hành trong lớp Trung tâm có chuẩn bị sẵn dép đi trong phòng. Bạn cũng có thể mang dép của mình đi nếu muốn.
・Kể từ ngày thứ 2 trở đi của khóa học sẽ có các giờ học thực hành, do đó lưu ý không đi san-dan,
không mặc quần cộc tới lớp. Nếu không sẽ không được tham dự buổi học.
・Ăn trưa
【Chi nhánh Yokohama】【Chi nhánh Atsugi】【Chi nhánh Itami】: cơm hộp tự mang, xung quanh có cửa hàng tiện lợi
※Ngoài ra có thể đăng kí cơm hộp chuyển phát tại trung tâm
(Đăng kí với trung tâm vào giờ đăng kí của ngày đó)
(Chi nhánh Saitama): cơm hộp tự mang, xung quanh có cửa hàng tiện lợi
※Học phí của tất cả các khóa học đã bao gồm thuế
※Trong trường hợp hủy khóa học vào ngày học đầu tiên hoặc trước khóa học 1 ngày,
trung tâm sẽ sẽ thu phí hủy bỏ (được qui định riêng). Mong các bạn lưu ý.
※Ở cuối mỗi khóa học đều có bài kiểm tra
Nếu kết quả kiểm tra cuối khóa không đạt ( kiểm tra lí thuyết dưới 60 điểm, kiểm tra kĩ năng dưới 70 điểm),
trung tâm sẽ mở lớp huấn luyện thêm (có mất phí).
※Để tham gia, các bạn cần xác nhận các loại bằng lái của từng loại khóa học và chuẩn bị các giấy chứng nhận cần thiết.
※Học viên phải đủ 18 tuổi (người dưới 18 tuổi không được làm công việc lái xe nâng hạ)
※Hai khóa học 11 tiếng và 15 tiếng chỉ có tại chi nhánh Yokohama.

bản đồ
【Trung tâm Yokohama】

【Trung tâm Atsugi】

【Trung tâm Saitama】

【Trung tâm Itami】

Điện thoại: 0120-045-915 (Chỉ tiếng Nhật.)

Tôi đang đợi

