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夢にチャレンジ！ 

Hãy thử thách ước mơ!! 

 

2020年 10月、新しい日本語学校が開校します 

Chúng tôi khai trương trường tiếng Nhật mới vào tháng 10/2020 

 

神奈川日本語学院 

〒243-0433 神奈川県海老名市河原口2-12-35 

TEL: 046-240-7046  Fax:046-240-7219  e-mail：info@kanagawa-japanese.com 
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日本語教育を通して国際的に活躍できる人を育てます 

Chúng tôi đào tạo nguồn nhân lực hoạt ứng toàn cầu thông qua giáo dục tiếng Nhật 

 

１． 実践日本語力 Năng lực tiếng Nhật thực hành 
「読む・書く・聴く・話す」の４技能を実践的に身につけ、試験に合格するためだけではなく、

進学・就職して、実際に役立つ日本語力を身につけます。 

 Học viên sẽ đạt được 4 kĩ năng tiếng Nhật thực hành là đọc, viết, nghe, nói. Những 

kĩ năng này không chỉ bổ ích khi dự thi đỗ kì thi năng lực tiếng Nhật mà còn bổ ích 

khi học lên cao hay làm việc ở công ty Nhật. 

 

２． 自立的な学習  Khả năng tự học tiếng Nhật 
実践力を高めるために、授業は聴くだけでなく、自ら発言することが必要です。複数の解答

のある学習、学生主導のクラス活動などで、自立的に学ぶことを習慣にしていきます。 

自立的な学習で目標を持って学ぶので、達成感があり、厳しいですが楽しく学べます。 

Nhằm nâng cao khả năng thực hành tiếng Nhật, học viên không chỉ ngồi nghe 

giảng trên lớp học mà học viên cần phải phát biểu xây dựng giờ học. Thông qua các 

hoạt động lớp học mà trong đó học viên tự làm chủ lớp học, hay thông qua phương 

pháp học có nhiều câu trả lời cho cùng một câu hỏi, sẽ giúp làm quen với việc nâng 

cao khả năng tự học tiếng Nhật của học viên. Với cách tự học tiếng Nhật, học viên 

tự đặt ra mục tiêu học tập cho mình, do vậy học viên sẽ cảm thấy hài lòng với bản 

thân. Học tập theo phương pháp này không hề dễ dàng nhưng sẽ rất thú vị. 

 

３．  日本語能力試験 JLPT  N1, N2, N3 ＆ EJU 

N1やN2に合格することが目標ですが、全員がN3以上を取得することも目標です。より

良い進学のため EJU も受験します。実践的な日本語力を身につけるのと合わせて、試験対

策も普段から行います。 

Mục đích của chúng ta là sẽ thi đỗ N1, N2. Tuy nhiên chúng ta có mục tiêu chung là tất 

cả học viên sẽ đỗ ít nhất trình độ N3. Học viên cũng sẽ tham gia thi EJU để có thể học 

tiếp lên cao tại Nhật. Học viên luôn được học luyện thi thường xuyên cùng với việc 

luyện học khả năng tiếng Nhật thực hành. 

 

４．  大学等への進学  Học lên trình độ cao như đại học  

夢の実現への大事な一歩。学校選び、試験対策など徹底した個別指導でサポートします。 

Đây có thể xem là một bước ngoặc lớn trên con đường thực hiện ước mơ của bạn. 

Chúng tôi sẽ hổ trợ từng học viên một cách triệt tận tình để giúp học viên luyện thi và 

chọn trường học lên. 

 

国際的に活躍する人を育てたい 
Đào tạo ứng viên hoạt ứng toàn cầu 
 

長年、人を育てることを第一に会社を経営してきました。会社経営は若手に託し、長年の夢、教育事業を

始めます。これからの日本には外国からの優秀な人材が必要です。留学生の日本語教育を通して、日本と

母国の架け橋になり、国際的に活躍する人を育てたいと念願しています。 

Tôi đã làm kinh doanh trong một thời gian dài và tôi luôn đặt việc đào tạo con người lên vị thế hàng 

đầu. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tôi chuyển giao việc kinh doanh này cho thế hệ trẻ, và 

tôi có thể bắt đầu làm mảng kinh doanh giáo dục mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Tôi tin rằng Nhật Bản cần 

những ứng viên có kĩ năng hoạt ứng toàn cầu từ bây giờ. Và do vậy, tôi muốn thông qua việc giáo 

dục tiếng Nhật cho học viên quốc tế, làm cầu nối giữa Nhật Bản và đất nước các bạn để có thể đào 

tạo các ứng viên có kĩ năng hoạt ứng toàn cầu. 
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チャレンジする人を親身に応援します！ 

Chúng tôi cổ vũ nhiệt tình cho những học viên dám thử thách!  

２０年余り留学生の教育に携わってきました。日本留学で夢を叶えた多くの卒業生がいます。その道のりは厳

しいですが、大切なことはチャレンジすること。チャレンジして失敗しても、その経験が財産になります。 

苦しいとき困ったときには、私たちがサポートします。自分自身の未来のため、一緒にチャレンジしましょう！ 

Tôi làm việc trong ngành giáo dục hơn 20 năm nay. Tôi đã chứng kiến nhiều du học sinh tốt nghiệp ra 

trường thực hiện thành công ước mơ hoài bão của họ. Điều này rõ ràng không hề dễ dàng, nhưng điều 

quan trọng là bạn dám thử thách. Bạn thử thách và có thể thất bại, nhưng thất bại đó sẽ mang lại cho bạn 

bài học quý giá trong tương lai. Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ luôn có mặt khi bạn cần và hổ trợ tận tình khi 

bạn gặp vấn đề khó khăn. Vì tương lai của chính mình, hãy cùng chúng tôi thử thách! 

校長 松井 清

Principal 

Matsui Kiyoshi 

夢の実現のために一緒に頑張ろう！！ 

Hãy thực hiện ước mơ của bạn cùng chúng tôi!! 
新しい学校ですが、経験豊富なスタッフが皆さんをサポートします。 

日本への留学は、皆さんの夢の出発点です。 

夢の実現のために一緒に頑張りましょう！！ 

Tuy là một trường mới nhưng chúng tôi có một đội ngũ giáo viên kinh nghiệm dày dặn để hổ 

trợ toàn diện cho các bạn. Đến du học Nhật Bản chỉ là bước khởi đầu giấc mơ của bạn. 

Vì vậy, hãy thực hiện ước mơ đó của bạn cùng chúng tôi!! 

まずは、日本の生活習慣を知り、一人で暮らせるようにサポートします。 

Trước tiên, chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với cuộc sống tại Nhật Bản để bạn 

có thể sống tự lập không cần ai trợ giúp. 

 

 学習指導･進学指導 Hướng dẫn học tập tiếng Nhật, học lên cao 

クラス担任を中心に学習について個別指導します。進学相談も行います。 

Giáo viên sẽ hướng dẫn chi tiết tận tình từng cá nhân học viên trong việc học tập cũng 

như trong việc học lên cao ở Nhật. 

 生活指導 Hướng dẫn sinh hoạt tại Nhật Bản  

日本の習慣を知り日本の生活に慣れて、自分の力で何事も出来るようにサポートします。日

本で自立した生活することは、日本語力の向上だけでなく、日本の生活習慣やビジネス習慣

の学習の場になります。 

Chúng tôi sẽ giúp học viên làm quen với văn hóa tập quán Nhật Bản, và hổ trợ học viên 

để học viên có thể tự làm mọi thứ mà không cần trợ giúp của ai. Sinh sống ở Nhật 

không chỉ giúp học viên nâng cao vốn tiếng Nhật thực hành mà còn giúp học viên làm 

quen với văn hóa kinh doanh hay phong tục tập quán của Nhật Bản. 

 アルバイト指導 Hướng dẫn việc làm them 

アルバイトは週２８時間まで認められます。（長期休暇中は1日8時間） 

アルバイトは単にお金を稼ぐだけでなく、日本語の学習や日本のビジネス習慣を学ぶチャン

スです。私たちは、皆さんが生活での日本語力や生活習慣に慣れ、良いアルバイトが早くで

きるようにサポートします。 

Học viên được phép làm thêm 28 tiếng/tuần (có thể làm thêm 8 tiếng/ngày vào những kì nghỉ dài ngày của trường)  

Việc làm thêm không chỉ đơn thuần là để kiếm tiền, mà đó còn là cơ hội tốt để học hỏi văn hóa kinh doanh của Nhật và luyện 

tập tiếng Nhật. Chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên bổ ích cho học viên có thể tìm được việc làm thêm tốt, hổ trợ học viên tận tình 

giúp học viên nhanh chóng làm quen với cuộc sống tại Nhật và nâng cao vốn tiếng Nhật. 

 

＜学科 khóa học＞          進学日本語二年制  Khóa dự bị tiếng Nhật 2 năm    4月入学  Kì nhập học tháng 4 

進学日本語一年半制 Khóa dự bị tiếng Nhật 1.5 năm  10月入学   Kì nhập học tháng 10 
＜学習時間 Thời gian học＞ 年間800時間 800 giờ/năm, 年間4学期制 4 kì/năm,  各学期200時間 200 giờ/kì 
＜授業は２部制 2 lớp＞     1時限は45分授業 một tiết học 45 phút   

午前クラス Lớp buổi sáng   9:00～12:30  4時限 4 tiết   （午前・午後の選択は出来ません 

午後クラス Lớp buổi chiều 13:15～16:45  4時限 4 tiết          học viên không được chọn lớp học sáng hay chiều） 

 



神奈川日本語学院は、東京の隣、神奈川県海老名市にあります  

Trường Kanagawa Japanese Language School nằm ở thành phố Ebina, tỉnh Kanagawa, rất gần Tokyo. 

とても便利で住みやすく、発展している町です。Ebina là thành phố đang phát triển, rất thuận tiện và dễ sinh sống. 

 

 

 

海老名は     Từ Ebina,  

新宿まで46分   mất 46 phút đến Shinjuku,  

横浜まで25分   và 25 phút đến Yokohama. 

 

神奈川日本語学院は、海老名駅の隣、 

「厚木」駅から歩いて約６分です 

Kanagawa Japanese Language School nằm ở ga Atsugi, xát ngay 

cạnh ga Ebina, mất 6 phút đi bộ. 

 

神奈川日本語学院 
〒243-0433 神奈川県海老名市河原口2-12-35 

Kanagawa  

Japanese Language School 
  2-12-35 Kawaraguchi, Ebina, Kanagawa,  

Japan 2430433 

 

TEL: +81-46-240-7046  Fax:+81-46-240-7219 

e-mail：info@kanagawa-japanese.com 


