
Huấn luyện kỹ năng
   ※Huấn luyện kỹ năng thì hãy xác nhận

Quyết định trên bảng lịch trình
ngày huấn luyện・nhập trường     Ngày đầu tiên，9:00～

（Tập trung trước 15 phút ）

Điền bản đăng ký

Những vị 
làm thủ tục gấp

cho tới trước huấn luyện
 1 tuần

082-854-9466 　❸ Trường hợp miễn trừ, chứng chỉ hoàn thành
Các loại mẫu đăng ký        giấy chứng minh kinh nghiệm nghiệp vụ

hai mặt của bằng lái xe        [Dạng thức của Techno)

　❹  Học viên dự giảng khóa học kỹ năng cần
ảnh 1 tấm
size/3x2.4

  [Ghi tên mặt sau]

   ※Học viên dự giảng khóa học lý thuyết
       ngày đầu tập trung tại quầy lễ tân
       tầng 1 trung tâm huấn luyện Techno

     

   ●   Trường hợp có lý thuyết cần
          bút chì・
          tẩy・bút highlight đánh dấu・
         （bữa trưa）

   ●   Trường hợp có thực hành thì cần
          giày bảo hộ・mũ bảo hiểm・
          khăn・máy tính・
          còi・dây đai an toàn・
          đồ đi mưa・（bữa trưa）
         （ có thể cho mượn）

Đặt lịch bằng điện thoại

FAX

Bằng
Nhập học bằng lái xe

   Hàng tuần/Thứ 4 17:00～

（株）テクノ自動車学校

Thủ tục và tiếp nhận huấn luyện・thi bằng lái

Quá trình cho đến lúc nhập trường

   Thời gian tiếp nhận đến trường・điện thoại
    Ngày thường（thứ 3～thứ 7）………………9:00～20:30

     Chủ nhật・ngày lễ・thứ 2…………………9:00～17:30

Trường hợp nhận bằng điện thoại, mail thì cũng có thể nhận bằng bưu điện

theo lịch trình thì hãy thông báo

nguyên quán
thẻ ngoại kiều

❸   1）Bằng lái xe
          2）Những vị không

●  Ngoài ra・・・có điều kiện cho mỗi loại xe

（Bằng lái xe là loại phổ thông, huấn luyện kỹ năng thì theo tùng loại xe）

　❶ Mang theo bản đăng ký hoặc là gửi

　❷ Mang theo phí hoặc chuyển khoản

Điều kiện nhập trường

●  Thị lực・・・có khả năng sử dụng len mắt・kính
●  Khả năng phân biệt màu・・・có thể phân biệt màu sắc đèn giao thông
● Khả năng lái xe・・・trường hợp có khuyết tật trên cơ thể mức độ nhẹ thì xin hãy thảo luận từ trước

 （Hãy thông báo loại xe muốn lấy bằng cùng lúc đó）

  Hàng tuần/Thứ 7・chủ nhật 9:00～
（Tập trung trước 30 phút）

Có thể in các bản đăng ký từ máy tính

普通預金0050123

Techno là doanh nghiệp 「sẽ tiếp tục 
sáng tạo suy nghĩ hỗ trợ có ích cho 

khách hàng」

  ・giày vận động・（bữa trưa）

[Những vị ngoại tỉnh sử dụng thẻ IC]

Di chuyển đến quầy lễ tân

   mang con dấu・bút chì・tẩy
      kính, len mắt

ngày giờ có thể huấn luyện

Trường hợp trả góp thì cần hoàn thiện thủ tục

❹   Học viên của khóa cấp tốc・

Nhập học・huấn luyện ngày 
hôm đó

bằng giấy tờ.

Địa chỉ chuyển 
khoản

もみじ銀行熊野支店

cần giấy đăng ký lưu trú ghi 

cho đến ngày nhập trường

có bằng lái xe

Hãy xem thông tin mới nhất trên điện thọai và máy tính

Có thể in các mẫu đơn đăng ký từ trang chủ

Có thể truy cập đơn vào trang chủ với đầy đủ 
thông tin bằng điện thoại có gắn camera. Trường 
hợp không truy cập được thì hãy xem từ địa chỉ 
dưới đây.

Đăng nhập nhanh bằng điện thoại 

Chứng nhận bộ trưởng bộ đất đai cơ sở hạ tầng và giao thông：kiêm
tra trắc nghiệm khả năng（cần đặt lịch trước）

Kế hoạch theo set đặc biệt về thời gian và chi phí

教学时间

Xe ôtô phổ thông Xe máy

Cơ quan đối sách tai nạn xe【NASVAパートナー】

Kiểm tra người mới lái xe・Kiểm tra trắc nghiệm khả năng・
Kiểm tra đặc định I

Khóa học vận chuyển mất phí（市町村運営・福祉有償・セ

Ngoài ra, còn chuẩn bị nhiều kế hoạch theo set khác

Thời gian huấn luyện（Thoải mái thời gian・Khóa học có thời gian）
Ngày thường （Thứ 3～Thứ 7）

Ngày lễ

Bảng thời gian huấn luyện
Thời gian huấn luyện thì sau khi sắp xếp phù hợp với điều kiện bản thân 

thì có thể tiến hành huấn luyện lý thuyết・kỹ năng theo thời gian yêu 

Buổi sáng Buổi trưa Buổi tối

Ngày nghỉ lễ cũng sẽ tiến hành huấn luyện, thi lý 

thuyết lấy bằng lái xe tạm thời, thi kiểm định kỹ năng。

Vận hành xe buýt trường  Đưa đón miễn phí

Bất kể là hướng nào cũng có thể xuống xe và lên xe, cũng có 
thể đưa đến nơi gần nhất của điểm đến. Hãy sử dụng xe buýt 
thuận tiện cho việc huấn luyện.

Từ 広島市・呉市・東広島市・広島市南区 30～40 phút。

Ban đêm, trường hợp nơi ít người qua lại thì có thể sẽ đưa đón tới tận 

nhà. Hãy chuyển lời tới nhân viên đưa đón.

Xe phổ thông（MT・AT）/Xe bán tải

Phổ            Bán tải

Từ khóa học yêu thích cho tới khóa học tiêu chuẩn đã được chuẩn bị

Đặc biệt dành cho người muốn lấy bằng nhanh

Khóa học cấp tốc

Người muốn lấy bằng phù hợp với kế hoạch của bản thân

Khóa học theo lịch trình

Người muốn lấy bằng chi phí rẻ bằng việc học lái xe chỉ 

trong ngày thường

Xe máy phổ thông（MT・AT）/Xe máy cỡ lớn

Xe máy 

Điều
kiện 
nhập 
học

Loại xe

Tuổi

Thị lực

Thị lực nhìn xa

Tải trọng tối đa

Trọng lượng xe

Hai mắt 0.7 trái phải 
từ 0.3 trở lên

Dưới 2 tấn

Dưới 3.5 tấn

Hai mắt 0.8 trái phải  
từ 0.5 trở lên
Dưới 2cm

Dưới 4.5 tấn

Dưới 7.5 tấn

Phổ thông

Từ 18 tuổi trở lên

Vật dụng cần thiết

Mũ bảo hiểm Áo dài tay Quần dài Găng tay Giày dễ vận động

Điều
kiện 
nhập 

Xe máy phổ 
thông

Xe máy cỡ lớn

Từ 18 tuổi trở 
lênTừ 16 tuổi trở 

Hai mắt 0.7 mỗi mắt trái phải từ 
0.3 trở lên

Hãy xem trang chủ

Bán tải

phổ thông
Xe máy cỡ lớn

Loại xe

Tuổi

Thị lực

Xe bán tải 8t hủy bỏ giới hạn Xe cỡ lớn

Xe máy Xe máy cỡ lớn


