HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ CHUYỂN ĐỔI TỪ BẰNG LÁI XE
NƯỚC NGOÀI SANG BẰNG LÁI XE NHẬT BẢN
Những người đang sở hữu bằng lái xe nước ngoài có thể chuyển đổi sang bằng lái Nhật tại Trung tâm
cấp bằng lái xe của Sở cảnh sát ở tất cả các Tỉnh Thành phố. Tại Trường Phúc Lợi Tohoku sẽ tiến
hành hỗ trợ tất cả từ đặt lịch hẹn cho đến thủ tục đăng kí đổi bằng lái xe.

Trình tự đăng kí

※応募者多数の場合は、選考を行います

① Tiến hành trao đổi và nộp giấy đăng kí
Trước khi đến ngày đăng kí, việc đặt lịch trước là điều cần thiết.
Trung tâm cấp bằng lái xe Tỉnh Miyagi
TEL：022-373-3601（Đường dây 275）
Thời gian nhận điện thoại: 3:00PM~5:00PM (Ngày thường)

② Xác nhận Kiến thức – Kỹ năng
（Đặt hẹn vào ngày hôm sau: Phí kiểm tra xét duyệt 4,000 Yên)
・Xác nhận Kiến thức về quy tắc giao thông: Có thể xác nhận thông qua điện thoại
・Xác nhận Kỹ năng lái xe: Chạy xe thực tế trên trường lái của Trung tâm cấp bằng lái xe

③ Hoàn thành kiểm tra thích hợp
Kiểm tra thị lực đạt tiêu chuẩn (2 mắt 0.7 trở lên)

④ Hoàn thành Kiến thức – Kỹ năng
⑤ Cấp phát bằng lái xe (Chi phí cấp phát 2,050 Yên)

Địa điểm - Thời gian tiếp nhận đăng kí
Thời gian tiếp
nhận

Thứ 2 ~ Thứ 6 (Ngoại trừ ngày T7, CN, Nghỉ lễ cuối và đầu năm)
13:00 ~13:30 (Tuân thủ giờ giấc)

Địa điểm tiếp
nhận

Văn phòng Số 11, Tầng 1 Trung tâm cấp bằng lái Tỉnh Miyagi
65 Takakura, Ichinazaka, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
〒981-3117 GoogleMap

Điều kiện đăng kí - Giấy tờ cần thiết

Giấy tờ đăng
kí cần thiết

◼ Bằng lái xe nước ngoài
Trường hợp ngày lấy bằng không rõ ràng thì Giấy chứng minh lịch sử lái xe là
cần thiết
◼ Văn bản dịch bằng lái xe nước ngoài: Có thể phát hành tại JAF
◼ Giấy xác nhận cư trú (Giấy có kê khai Địa chỉ cư trú, Quốc tịch không quá 6
tháng kể từ ngày phát hành, không cần mã số My Number)
※Không cho phép bản Copy
◼ Hộ chiếu
◼ Ảnh 1 tấm（Dọc 3cm, Ngang 2.4cm)
◼ Chứng chỉ thành tích học lấy bằng tại Việt Nam ※Tiếng Việt
◼ Khác (Giấy khám sức khỏe.v.v)

Điều kiện đăng
kí

◼ Bằng lái xe nước ngoài đang sở hữu vẫn còn hạn
◼ Sau khi lấy được bằng lái xe nước ngoài, phải sinh sống tại đất nước đó ít nhất là
3 tháng
※Trường hợp không xác nhận được bằng Hộ chiếu, thì Giấy nộp thuế, Giấy hợp
đồng lao động, Giấy báo điểm là cần thiết.

Tham khảo

◼Bằng lái xe quốc tế (Được phát hành bởi các nước kí Hiệp ước Geneva)
※Việt Nam thuộc quốc gia kí Hiệp ước Vienna chứ không phải Hiệp ước Geneva
cho nên không thể phát hành Bằng quốc tế tại Nhật được.

Về văn bản dịch sang Tiếng Nhật của Bằng lái xe nước ngoài
“Văn bản dịch sang Tiếng Nhật” của Bằng lái xe nước ngoài là 1 loại giấy tờ cần thiết cho việc
tiến hành chuyển đổi Bằng lái. Văn bản dịch Tiếng Nhật này được tất cả các chi nhánh của JAF
trên toàn quốc tiếp nhận và phát hành.

① Tải mẫu đăng kí văn bản dịch tại trang Web của JAF
② Copy 2 mặt Bằng lái xe nước ngoài (Copy Màu, phóng đại 150%)
③ Phí gởi tiền mặt đảm bảo 3,000 yên + Phí gởi trả hồ sơ 500 yên gởi cùng với các loại giấy
tờ như trên
④ Văn bản dịch sẽ được gởi về sau khoảng 1 tuần

https://jaf.or.jp/common/visitorprocedures/switch-to-japanese-license

Xác nhận Kiến thức – Kỹ năng
Xác nhận
kiến thức
（Thi viết）

Làm đúng được 7/10 câu hỏi thì sẽ được đi tiếp qua phần thi kỹ năng
※Nếu đỗ phần thi viết 1 lần thì những lần tới sẽ được miễn thi (hạn 6tháng)
※Các câu hỏi được viết bằng Tiếng việt

Xác nhận
kỹ năng

Theo hình thức trừ điểm từ thang điểm 100, được tổ chức tại sân trường lái của
Trung tâm cấp bằng lái Tỉnh Miyagi
※Phí duyệt bài thi 4,000 yên（Phần thi kỹ năng 4,000 yên）
※Chỉ có người dự thi và giám thị
※Bài thi được tổ chức mỗi ngày vào ngày thường, cần phải đặt lịch trước
Bắt đầu thi từ 13:00

Về phần luyện tập bài thi Kỹ năng

Tiếp nhận đăng kí

Điện thoại đến đăng kí lịch với Hiệp hội an toàn giao thông Tỉnh Miyagi
(có thể hủy dự định được)
◼Người dự thi hãy đăng kí lịch luyện tập theo nguyện vọng của bản thân.
※Người nước ngoài hiểu được tiếng Nhật của Người chỉ đạo thì cũng có thể
thay mặt được
TEL：022-256-1931
9:00 ~ 18:00 Từ Thứ 2 ~ Thứ 6

Thời gian có thể
luyện tập

◼Theo nguyên tắc vào ngày Chủ Nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng.
※Tháng 8 và từ Tháng 12 cho đến Tháng 3 sẽ không mở cửa
◼Thời gian mở cửa
10:00 ~ 15:00 ※Có mặt ở quầy tiếp nhận trước 30 phút

Đối tượng có thể
luyện tập lái xe

◼①Những người muốn có bằng lái xe
◼②Những người muốn lấy bằng mới dựa trên việc đổi bằng lái nước ngoài
◼③Những người muốn lấy bằng cần cải thiện kĩ năng lái xe
◼④Những người lớn tuổi muốn xác nhận kĩ năng lái xe
◼⑤Những người muốn xác nhận các kĩ năng lái xe khác
※ Tất cả các đối tượng đều trên 18 tuổi
※Tuy nhiên① ②và ③ đều cần phải có người huấn luyện với kinh nghiệm
lái xe trên 3 năm.

Xe dùng để luyện tập

◼Giới hạn trong hạng xe thông thường (Ngoại trừ xe tải)
◼Xe được đăng kí bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc
※Tại trung tâm bằng lái không cho thuê xe để tập

Thời gian và chi phí
開催日程
sử dụng
bãi tập

◼ 1 Tiết (50phút) Xe thông thường 2,500 yên
※Nguyên tắc là 1 ngày 2 tiết, nếu bãi tập vắng người thì có thể đăng kí 4
tiết
・Tiết 1
10:00 ~ 10:50
・Tiết 2 11:00 ~ 11:50
・Tiết 3 13:00 ~ 13:50
・Tiết 4 14:00 ~ 14:50
※Có thể thay phiên nhau từng tiết một, có thể ngồi đợi ở trong xe

Chi phí hỗ trợ thủ tục chuyển đổi bằng lái

Tất cả chi phí hỗ trợ: 250,000 yên (đã có thuế)
Từ ngày đăng kí đến ngày thi mất khoảng 2 tháng (6 ngày hỗ trợ)
※Có trường hợp sẽ phát sinh chi phi dạy học và chi phí đi lại khác

Nội dung hỗ trợ
〇 Hỗ trợ chuẩn bị xác nhận các giấy tờ cần thiết
〇 Hỗ trợ đồng hành từ ngày chuẩn bị cho đến trao đổi xét duyệt cấp bằng
〇 Bồi dưỡng xác nhận kĩ năng kiến thức từ trước

Phiên dịch

Đưa đón

Trường hợp nhờ phiên dịch tùy vào các loại ngôn ngữ thì có khả năng phát
sinh thêm chi phí.
Phát sinh chi phí riêng khác

Liên hệ

TEL：022-256-1931 （Ngày thường 9:00 ～ 18:00）
TEL

Đăng kí tại đây 022－256－1931
携帯

(Phụ trách: Ông Nakagawa)

