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　　　　 Bằng lái xe chở khách：từ 21 tuổi trở lên, đối tượng có kinh nghiệm lái xe như xe ôtô phổ thông từ 3 năm trở lên

　　　　　 ※Kinh nghiệm lái xe có thể ngoại trừ thời gian đình chỉ bằng lái xe・hủy bằng

　　　　　 ※Đối tượng bị xử phạt hủy bằng lái xe thì phải có xác nhận tại cục cảnh sát (cũng có trường hợp cần có giấy chứng minh kinh nghiệm lái xe)

　　             Điều kiện nhập trường

　　　　  Xe máy phổ thông：Đối tượng từ 16 tuổi trở lên

　　　　 Xe ôtô phổ thông・xe ôtô bán tải・xe máy cỡ lớn・xe ôtô đặc định cỡ lớn：Đối tượng từ 18 tuổi trở lên

　　　　 Xe móc kéo：từ 18 tuổi trở lên, có bằng lái như bằng lái xe ôtô phổ thông

※ Từ mùng 2 tháng 6 năm heisei 19 cho đến ngày 12 tháng 3 năm heisei 29 thì bằng lái xe phổ thông được gọi là bằng lái xe bán tải (5T) có giới hạn

　　※　Những vị có bằng lái gắn thẻ IC, hay những vị mà địa chỉ ghi trên bằng lái là ngoại tỉnh thì 

        cần giấy đăng ký lưu trú ghi nguyên quán.

(Những vị không có bằng lái và địa chỉ sống ngoại tỉnh) cần giấy đăng ký lưu trú nguyên quán
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Bản đăng ký nhập trường (điền cả mặt sau, đóng dấu)

           Liên lạc

Bí mật công ty

公　　　      認　テ ク ノ 自 動 車 学 校

● HƯỚNG DẪN NHẬP TRƯỜNG   ●

 Xe chở khách cỡ lớn ・Xe chở khách cỡ vừa・Xe chở khách phổ thông・xe ôtô cỡ lớn・xe ôtô cỡ vừa・xe ôtô bán tải・xe ôtô phổ thông・

Xe máy cỡ lớn・Xe máy phổ thông・Xe móc kéo・Xe ôtô đặc định cỡ lớn

※ Cho đến mùng 1 tháng 6 năm heisei 19 thì bằng lái xe phổ thông được gọi là bằng lái xe cỡ vừa (8T) có giới hạn.

　　　　　 ※Xe ôtô phổ thông thì có thể nhập trường trước 2 tháng của ngày sinh nhật

          Ngày nhập trường  ～Hãy đặt lịch trước bằng điện thoại cho đến ngày trước đó～

                     Hàng tuần      Thứ tư                            17:00～   （tiếp nhận  16:30～17:00）

                     Hàng tuần     Thứ bảy・Chủ nhật         9:00～（tiếp nhận   8:00～9：00）

　　　   Xe ôtô cỡ lớn：từ 21 tuổi trở lên, đối tượng có kinh nghiệm lái xe như xe ôtô phổ thông và xe ôtô đặc định cỡ lớn từ 3 năm trở lên

　　　　 Xe ôtô cỡ vừa：từ 20 tuổi trở lên, đối tượng có kinh nghiệm lái xe như xe ôtô phổ thông, xe  ôtô đặc định cỡ lớn từ 2 năm trở lên

                    Chủ nhật・thứ 2・ngày nghỉ lễ     9:00～17:50    /    Thứ 3～thứ 7      9:00～20:50

                   Xe buýt của trường（miễn phí）

                    Về thủ tục nhập trường

       【Những giấy tờ cần nộp cho tới 17h trước ngày nhập trường】   ～Có thể tiếp nhận bằng gửi bưu điện・FAX ～

　Bản copy bằng lái xe（bao gồm cả bằng lái xe gắn máy・phải nộp cả bản copy mặt sau của bằng lái）

                      Có thể sử dụng xe buýt đưa đón từ nhiều khu vực. Để xác nhận đi xe thì cần đặt lịch trước

                      Ngày hôm đó, trường hợp tại điểm lên xe mà không thể xác nhận được địa điểm bạn đang đứng thì chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc,

            Hãy ghi số điện thoại trên bản đăng ký .

       电话 0 8 2 - 8 5 4 - 4 0 0 0 / 传真 0 8 2 - 8 5 4 - 9 4 6 6
       URL  http://tekuno.info    E-mail:home@tekuno.info

    ⑤Trang phục dễ lái xe（Lái xe máy thì mặc áo dài tay・quần dài・găng tay vải）・giày vận động（Có trường hợp ngày hôm đó lên xe）
        ⑥Những vị nhập trường vào thứ 7 chủ nhật, dự giảng lý thuyết thì mang theo cơm trưa.

       【Giấy tờ cần mang khi nhập trường】

　　①※Những vị không có bằng lái xe※    Giấy tờ xác nhận chính chủ（Thẻ bảo hiểm・hộ chiếu）

　　② Con dấu（Con dấu có đăng ký）
        ③ Dụng cụ viết

    ④ Để kiểm tra thị lực   những vị cần kính・len mắt

       【Về việc trả tiền huấn luyện】

　　  Có thể sử dụng trả góp，trường hợp này thì cần đăng ký từ trước・cần xét duyệt

           Hình thức trả tiền   trả bằng tiền mặt・chuyển khoản. Xin hãy cố gắng trả tiền trước

           ◼Địa chỉ chuyển khoản◼      もみじ銀行熊野支店　普通　００５０１２３　（株）テクノ自動車学校

             ※Trường hợp chuyển khoản thì ：  nhập trường thứ 4 thì chuyển khoản trước 3h chiều thứ 3, nhập trường thứ 7・thanh toán cho đến 3h chiều thứ 6

                 （mất phí chuyển tiền). Trường hợp chuyển tiền sau thời gian trên thì hãy mang theo biên lai chuyển tiền
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