
CAM KẾT 

Chúng tôi thiết nghĩ muốn được đào tạo quý vị, trang bị về 『Tính an toàn, khía cạnh môi trường và tính xã hội』của một tập thể thông qua 

giáo dục lái xe các loại, luôn sáng tạo để có thể hỗ trợ hết mình ước mơ của tất cả quý vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng kỳ hạn có hiệu lực đào tạo Các mức  kỳ hạn có hiệu lực 

Kỳ hạn huấn luyện 

(Bao gồm kiểm tra) 

Xe phổ thông▪Xe bán tải▪Xe cỡ trung▪xe cỡ lớn▪Xe máy tự động (xe ga)▪Xe chở khách cỡ lớn▪Xe chở khách cỡ vừa▪Xe chở khách phổ thông 9 tháng 

Kiểm tra theo xe đặc định cỡ lớn▪xe móc kéo▪xe bán tải đã hủy bỏ giới hạn 5t▪hủy bỏ giới hạn 8t▪hủy bỏ giới hạn AT▪hủy bỏ giới hạn cỡ nhỏ  

 
3 tháng 

Khác Kiểm tra sau đánh giá và kiểm định tốt nghiệp▪ Kỳ thi lấy bằng lái xe tạm thời sau khi đỗ kiểm định kết thúc  

 
 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

Kiểm tra dựa theo xe bán tải hủy bỏ giới hạn 5t▪Hủy bỏ giới hạn 8t▪Hủy bỏ giới hạn AT▪Hủy bỏ giới hạn  

Xe phổ thông▪Xe bán tải▪Xe cỡ vừa▪Xe cỡ lớn▪Xe chở khách cỡ lớn▪Xe chở khách cỡ trung▪Xe chở khách phổ thông▪Xe máy tự động (xe 

ga)▪Xe đặc định cỡ lớn▪Xe móc kéo 

 

 

 

1 năm 
Từ lúc đăng ký huấn luyện kỹ năng 

cho tới bắt đầu huấn luyện 

Xe nâng▪Móc cẩu▪Máy móc xây dựng liên quan đến xe (như san đất)▪Máy móc xây dựng liên quan đến xe (dùng để phá dỡ) 

Xe sử dụng cho công việc trên cao▪Cần cẩu di động cỡ nhỏ▪Cần cẩu thao tacsf trên mặt sàn▪Ga▪Đào tạo đặc biệt 

  

 

 

 

 

 

BIÊN BẢN ĐỒNG Ý KHI NHẬP TRƯỜNG 

1. Tôi, về việc nhập trường, sẽ tập trung vào việc huấn luyện theo chỉ thị của nhân viên, luật của trường, hướng dẫn nhập học và nhiều quy tắc khác, ký hợp đồng dựa trên việc đã hiểu đầy đủ biên bản thoả thuận, khi 

có việc làm đảo lộn trật tự của trường trái với quy tắc thì tôi sẽ không phản đối bất cứ điều gì khi  tiếp nhận bất cứ xử phạt nào ví dụ như bỏ học.                           

                 (Tích sau khi xác nhận xong) 

2. Tôi, trường hợp thay đổi địa chỉ sống trong 1 tháng trước ngày nhập trường, hay đang mang bằng lái xe có gắn chíp IC của cơ quan công an ngoài tỉnh, sẽ nộp giấy đăng ký lưu trú có ghi địa chỉ đang lưu trú trước 

1 tuần nhập trường.                                       

          (Tích sau khi xác nhận xong)                   

3. Tôi, trường hợp không thể tham gia nhập trường, huấn luyện, kiểm định, học ngắn hạn vì thảm họa tiên nhiên hay hoàn cảnh cá nhân, và việc khấu trừ phí huấn luyện, sẽ thực hiện theo chỉ thị của trường. 

① Tôi, về việc bảo đảm an toàn của chính mình trong tham hỏa thiên nhiên, dựa trên trách nhiệm của chính bản thân mình (xác nhận của người nuôi dưỡng đối với người ở độ tuổi vị thành niên, sẽ tiến hành 

hoạt động ưu tiên an toàn, phán đoán về việc nánh nạn, phương tiện đến trường như sử dụng xe đưa đón, dự giảng khóa huấn luyện (tham gia thi), kiểm định, huấn luyện.    

        (Tích sau khi xác nhận xong) 

4. Sau kiểm định kết thúc, nếu đỗ kỳ thi trắc nghiệm khả năng (適性試験) thì sẽ được cấp bằng lái xe tạm thời, nếu quên bằng lái xe hoặc bằng lái xe tạm thời khi kiểm định và huấn luyện chạy trên đường thì sẽ phát 

sinh phí hủy bì không thể tiến hành kiểm định・huấn luyện. Biện pháp để tránh tình huống này là đồng ý ủy thác cho Techno bảo quản bằng lái xe tạm thời từ lúc được cấp quản lý đến lúc tốt nghiệp. 

※ Trường hợp muốn luyện tập tại nhà thì hãy liên lạc với lễ tân.                (Tích sau khi xác nhận xong) 

5. Tôi, trường hợp phát sinh thiệt hại và thương vong do trách nhiệm của trường, tai nạn xảy ra trong  lúc đưa đón và giảng dạy・kiểm định・huấn luyện, sẽ không phản đối tiếp nhận bồi thường nằm trong phạm vi 

bảo hiểm đã hợp đồng với trường.        (Tích sau khi xác nhận xong) 

6. Tôi, từ lúc nộp biên bản đồng ý này cho tới khi lấy bằng , trường hợp bị tiếp nhận xử phạt như đình chỉ bằng・hủy bằng hay bác bỏ bằng, sẽ nhất định sẽ báo cáo cho  trường.  

          (Tích sau khi xác nhận xong) 

7. Tôi, xác nhận kinh nghiệm lái xe (xe cỡ vừa thì 2 năm kinh nghiệm khi lấy bằng lái xe tạm thời, xe chở khách và xe cỡ lớn thì 3 năm kinh nghiệm khi lấy bằng lái xe tạm thời)  khi cần thiết cho việc lấy bằng, 

trường hợp khi không thể xác nhận trên bằng lái thì cần xin cấp giấy xác minh kinh nghiệm lái xe và nộp cho trường dạy lái xe và trung tâm thi bằng lái.    

        (Tích sau khi xác nhận xong) 

8. Tôi, về việc thông tin cá nhân của tôi (bao gồm cả hình ảnh, thông tin bằng âm thanh), đồng ý cho sử dụng dựa trên mục đích sử dụng với「Phương châm bảo vệ thông tin cá nhận」đang đăng tải trên trang chủ 

của trường.         (Tích sau khi xác nhận xong) 

9. Tôi, trường hợp có khuyết tật trên cơ thể, đồng ý nhập trường sau khi tiếp nhận thảo luận khả năng lái xe tại trung tâm thi bằng lái xe. 

Những vị tương ứng với ①～⑧ sau đây thì đánh dấu tích ✓ vào  

①Khả năng nghe hai tai yếu, người phải đeo máy trợ thính.  ② Người có khuyết tật trên cơ thể khác.  ③ Quá khứ có bệnh trong 5 năm với nguyên nhân (bao gồm triệu chứng phải tuân thủ điều trị bệnh), và 

người đã từng bị mất ý thức vì không rõ nguyên nhân.  ⑤Người mà cho dù đã ngủ đủ giấc nhưng trong ngày trong lúc hoạt động bị ngủ thiếp đi tuần từ 3 lần trở lên. ⑥ Người tiếp nhận lời khuyên hạn chế lái 

xe và nhận được sự cho phép từ bác sỹ, với lý do bệnh. ⑦Quá khứ trong vòng một năm, đã từng có điều tương ứng với một trong nhưng điều sau đây. ▪lặp đi lặp lại việc uống rượu, có trên 3 lần tiếp tục tình 

trạng nạp cồn vào cơ thể liên tục trên 3 ngày. ▪để trị bệnh, mặc dù đã nhận lời khuyên của bác sỹ là từ bỏ uống rượu nhưng đã từng uống rượu từ 3 lần trở lên. 

10. Tôi, vì trong lúc huấn luyện làm đỏ xe máy, tại nạn và do sự thiếu chú của bản thân gây tai nạn giao thông, đánh mất đồ quý giá và trường hợp thiệt hại mất cắp thì tự bản thân sẽ chịu trách nhiệm. 

          (Tích sau khi xác nhận xong) 

11. Tôi, để kết thúc huấn luyện,  nội dung▪phân loại huấn luyện có ghi trong bản đính kèm và tốt nghiệp, dựa trên việc xác nhận tổng số tiền cần thiết, chi phí huấn luyện kỹ năng trả thêm, phí tái kiểm định, chi phí 

khóa học lựa chọn và theo kế hoạch mà không cần chi phí huấn luyện theo giờ nhất định, phí lựa chọn đặt lịch mang tính ưu tiên, chi phí huấn luyện xe gắn máy tự chọn (2H:4000 yên), phí hủy vào đúng ngày học 

(có liên lạc trước khi bắt đầu huấn luyện 2,500 yên, không có liên lạc trước khi bắt đầu huấn luyện 5,000 yên), bảng phí huấn luyện xe phổ thông▪xe máy, bảng phí huấn luyện bằng lái phục vụ cho công việc và 

bảng phí huấn luyện xe máy, bảng phí huấn luyện bằng lái xe chở khách, bảng phí tự chọn(オプション), bảng phí giảm giá, khóa học chỉ định của bộ ý tế, lao động và phúc lợi, chế độ trợ chấp huấn luyện giáo 

dục, bảng phí huấn luyện kỹ năng của trung tâm huấn luyện Techno, sẽ dự giảng sau khi lựa chọn huấn luyện theo nguyện vọng bản thân.      

 (Tích sau khi xác nhận xong) 

12. Tôi, về phí đăng ký, phí tài liệu và việc trả lại phí huấn luyện (khoản chênh lệch giảm giá từ chi phí thông thường cho tới phí đăng lý, tổng tiền đã khấu trừ phí tự chọn, cam kết sẽ thông qua những điều sau. 

Sau khi kết thúc thủ tục đăng ký nhập trường, trường hợp thôi nhập học trước lúc nhập trường và bắt đầu huấn luyện. 

ア.Tiền đăng ký: Không hoàn trả tiền thủ tục đăng ký                       イ. Phí giảng dạy kỹ năng (người dự  giảng móc và tháo móc cẩu): Không hoàn trả toàn bộ tiền 

ウ. Phí tài liệu (tiền sách huấn luyện kỹ năng): hoàn trả toàn bộ tiền   エ. Phí huấn luyện: hoàn trả toàn bộ tiền 

オ.Phí kiểm định: hoàn trả toàn bộ tiền 

 Sau khi bắt đầu huấn luyện, trường hợp chuyển trường, nghỉ học trong kỳ hạn huấn luyện. 

ア.Tiền đăng  ký: Không hoàn trả toàn bộ số tiền  イ. Phí giảng dạy kỹ năng (người dự  giảng móc và tháo móc cẩu): Không hoàn trả toàn bộ tiền 

ウ. Phí tài liệu (tiền sách huấn luyện kỹ năng): không hoàn trả toàn bộ tiền  エ. Phí huấn luyện: Hoàn trả phần huấn luyện chưa dự giảng 

オ. Chi phí kiểm định: Hoàn trả phần chưa dự giảng        カ.Chi phí dừng học (chuyển trường): phát sinh chi  phí giấy tờ riêng 3,000 yên 

Trường hợp vì vi phạm làm gián đoạn huấn luyện, hết kỳ hạn huấn luyện. 

ア.Tiền đăng  ký: Không hoàn trả toàn bộ số tiền   イ. Phí giảng dạy kỹ năng (người dự  giảng móc và tháo móc cẩu): Không hoàn trả toàn bộ tiền 

ウ. Phí tài liệu (tiền sách huấn luyện kỹ năng): không hoàn trả toàn bộ tiền   エ. Phí huấn luyện: Không hoàn trả toàn bộ số tiền 

オ. Phí kiểm định: Không hoàn trả toàn bộ số tiền 

13.      Quầy nhận khiếu nại▪bảo vệ thông tin cá nhân▪tư vấn thì liên hệ tới quầy lễ tân trường dạy lái xe Techno 「Quan hệ khách hàng」TEL.(082)854-4000. Tuy nhiên, học viên nhập trường qua trung gian thì sẽ 

tuân theo quy định của nơi ủy thác.        (Tích sau khi xác nhận xong) 

 

※Trên đây có kỳ hạn của 6 tháng kỳ hạn hiệu lực của bằng lái xe tạm thời và bảng kỳ hạn hiệu lực đào 

tạo, tôi xác nhận việc có trường hợp không thể tham gia huấn luyện tại trường do hết hạn các mức kỳ hạn 

trên mặc dù vẫn còn thời gian huấn luyện.               (Tích sau khi xác nhận xong) 

Bằng lái xe Có        ▪      Không 

 
Học viên có bằng lái gắn IC ngoại tỉnh 

Giấy đăng ký lưu trú ghi địa chỉ đang sống  

Có        ▪      Không 

 Bằng chứng minh kinh nghiệm lái xe Có        ▪      Không 

 Bản sao giấy đăng lý lưu trú và giấy tờ xác nhận cùng một người (chính chủ) 

Thẻ bảo hiểm sức khỏe  

Mã số cá nhân (マイナンバーカード)  

Khác  (                                 )         

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG DẠY LÁI XE TECHNO 

Tôi, liên quan tới kỳ hạn hiệu lực đào tạo, (đối tượng vị thành niên thìdựa trên xác 

nhận với người có quyền nuôi dưỡng), đồng ý ký hợp đồng. 

令和               Năm                        Tháng                             Ngày 

Họ và tên    Đóng dấu 



 

 

 

 

 

  


