
NGÀY NHẬP TRƯỜNG 

Hiện tại 1.4.2019 

Cho đến ngày nhập trường cần làm những thủ tục và chuẩn bị như đã quy định,  

xin hãy xác nhận! 

① Thời gian cần thiết của ngày nhập trường 

 Nhập trường vào thứ 7 (những vị thi bằng phổ thông có lý thuyết)         8:30~ đến 17:00 

 Nhập trường vào chủ nhật (những vị thi bằng phổ thông có lý thuyết)   8:30~ đến18:00 

 Nhập trường vào thứ 4 (những vị thi bằng phổ thông có lý thuyết) từ    16:30~ đến 20:50 

   *Trường hợp thứ 4 là ngày nghỉ lễ (những vị thi bằng phổ thông có lý thuyết) 8:30~ đến 18:00 

 Những vị học bằng lái xe cỡ lớn và xe máy không có lý thuyết thì có giải thích nhập 

trường khoảng 2h30 phút. 

② Về xe buýt đưa đón 

 Những vị sử dụng xe buýt thì cần hẹn lịch trước một ngày của ngày làm việc. 

 Trước ngày nhập trường sẽ xác nhận qua điện thoại để xác nhận thời gian, địa điểm đưa 

đón đã ghi khi đăng ký nhập trường. 

(Nếu trường hợp có cuộc gọi nhỡ thì thật là may mắn nếu quý vị gọi lại cho chúng tôi) 

 Trường hợp không an tâm về địa điểm đón thì hãy xác nhận qua điện thoại. 

 Xe buýt đưa sẽ đưa đến địa điểm đã ghi trong bản đăng ký nhưng nếu liên lạc trước cho 

chúng tôi, nếu có lộ trình đưa đón của Techno thì cũng có khả năng đưa tới địa điểm có 

hướng khác với hướng đón. 

 

③ Về việc ăn trưa trong ngày nhập trường 

Trong trường dạy lái xe Techno thì có bán mì hộp và bánh mì nhưng trường hợp nhập 

trường vào thứ 7・chủ nhật (thứ 4 là ngày nghỉ lễ) thì hãy tự chuẩn bị bữa trưa. 

 

④ Những đồ mang theo 

 Những vị có bằng lái xe thì mang bằng lái (những vị mà địa chỉ sống ngoại tỉnh thì 

cần mang giấy đăng ký lưu trú: đối với người chưa nộp) 

 Những vị chưa có bằng lái xe thì cần mang giấy đăng ký lưu trú (người chưa nộp) 

 Giấy tờ xác nhận chính chủ (như thẻ bảo hiểm) 

 Kính・len mắt 

 Trang phục có thể lái xe (không thể tham gia huấn luyện nếu đi dép quai hậu・váy 

ngắn) 

 Những vị là sinh viên đại học liên kết thì cần thẻ sinh viên 



 Phiếu chuyển tiền (chuyển khoản phí huấn luyện chỉ trong trường hợp gần ngày nhập 

trường) 

 Ăn trưa (không có konbini vùng xung quanh) 

*Nếu có gì không hiểu cho dù là một chút thôi thì cũng đừng ngần ngại hỏi nhân 

viên của trường!! 

 

 

 


