Lời chào hỏi （ご挨拶）

Chào mừng tới trường Nhật ngữ Yokkaichi
Trường được thành lập từ năm 1990, trường chúng tôi đã chấp nhận nhiều học sinh vào để học tiếng
nhật, chủ yếu là những học sinh có nguyện vọng muốn vào các trường đại học ở nhật.
Chúng tôi được Hiệp hội xúc tiến giáo dục ngôn ngữ Nhật Bản chứng nhận cấp phép, và chúng tôi
đang giúp bạn thực hiện bước đầu tiên hướng tới ước mơ của bạn.

Điểm nổi bật của trường
+ Tổ chức lớp học và nội dung học tập theo trình độ
Lớp học được chia ra dựa theo năng lực từ Sơ cấp, trung cấp đến thượng cấp. Chương trình giảng
dạy hợp lý để cân bằng bốn ký năng Nghe・Nói・Đọc・Viết cho học sinh.
+ Phương pháp trực tiếp
Về nguyên tắc, các tiết học không được giảng dạy bằng cách sử dụng các từ trung gian, chỉ được
giảng dạy trực tiếp chỉ bằng tiếng nhật. Tất cả các giảng viên là những chuyên gia về giáo dục
tiếng Nhật và có kiến thức phong phú, đáng tin cậy.
Với cách giảng dạy trực tiếp sẽ giúp cho học sinh hiểu được tiếng nhật và sẽ có thói quen suy nghĩ
bằng tiếng Nhật.
+ Hệ thống giáo viên lớp học và giảng dạy nhóm
Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được trình độ tiếng Nhật của mỗi học sinh và sẽ dạy một cách có
trách nhiệm. Đồng thời, cũng sẽ nhiều giáo viên chịu trách nhiệm cùng một lớp để có thể đáp ứng
các nhu cầu khác nhau của người học.
+ Tư vấn
Để an tâm học tập tại Nhật Bản, các giảng viên và nhân viên sẽ tư vấn, trao đổi với từng học sinh
về vấn đề sinh hoạt thường ngày và việc tiếp tục học lên đại học.
Về khía cạnh sức khoẻ, phải có nghĩa vụ phải đăng ký bảo hiểm sức khoẻ quốc gia và bảo hiểm
bồi thường thiệt hại khi bị ốm. Ngoài ra, mỗi năm trường có trách nhiệm tiến hành khám sức
khoẻ định kỳ, để xem xét và đảm bảo cho học sinh có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt để có thể
tập trung vào việc học để có thể tập trung vào việc học tập với cả sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Giới thiệu về trường （学校紹介）
Đôi nét về trường nhật ngữ Yokkaichi
Trường nhật ngữ Yokkaichi được thành lập vào năm 1991, được nhận sự công nhận của Hiệp
hội xúc tiến giáo dục Nhật bản, hổ trợ và tiếp thêm động lực trong bước đầu tiên theo đuổi giấc
mơ theo học các trường đại học và cao học ở nhật của các bạn học sinh.
Trường học nằm trong thành phố Yokkaichi thuộc phía bắc tỉnh Mie, là khu vực ôn đới với núi
và biển, hiện tại đang phát triển thành một thành phố công nghiệp hiện đại.
Ngoài ra, chỉ cách thành phố Nagoya, một trong ba thành phố lớn nhất nhật bản khoảng 30 phút,
một nơi rất dễ sống.
Không chỉ các giáo viên và các nhân viên trong trường, mà các ngành công nghiệp địa phương
cũng sẽ hứa sẽ hổ trợ động viên cho tất cả các học sinh. Chúng tôi mong đợi sự nhập học của tất
cả các bạn, cùng cố gắng và hướng tới tương lai.

Giới thiệu giáo vên

（本校教師のご紹介）

Hiệu trưởng 西牧 義江 Nishimaki Yoshie
Để thực hiện giấc mơ trong tương lai, điều quan trọng hơn bất cứ điều gì là có được bốn kỹ năng
"nghe, nói, đọc, viết" bằng tiếng Nhật.
Trong khoảng thời gian học, hãy giao tiếp với càng nhiều bạn bè càng tốt, hỏi giáo viên bất cứ
điều gì bạn không hiểu. Và càng sớm càng tốt, hãy quen với cuộc sống ở Nhật và để có một cuộc
sống du học được thú vị và vui vẻ hơn.
Cô 永井 愛 Nagai Ai
Tiếng Nhật dễ hơn mọi người nghĩ! Những ai đang có suy nghĩ "Nhưng, tôi không giỏi ở kanji ...",
"kính ngữ thì hơi…..." thì nhất định hãy đến với trường tiếng Nhật Yokkaichi.
Trong trường có 9 giáo viên người Nhật. Giáo viên nào cũng tốt bụng và luôn có tâm để cho lớp
học thật vui vẻ thú vị. Vì vậy, xin đừng lo lắng.
Ngoài ra, không chỉ ngữ pháp tiếng Nhật mà còn có thể học rất nhiều về văn hoá Nhật Bản ! !
Những ai có hứng thú với tiếng Nhật ơi, tôi đang chờ đợi tại Trường Tiếng Nhật Yokkaichi.
Cô 垣内 桂子 Kakiuchi Keiko
Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống học tập ở nước ngoài rất bất an, nhưng xin đừng lo lắng. Trường
Nhật ngữ Yokkaichi có nhiều bạn bè cùng cố gắng học tiếng nhật và đội ngũ giáo viên đáng tin
cậy. Chúng tôi đang chờ đợi để chuẩn bị các lớp đầy tâm huyết và những trải nghiệm văn hoá
Nhật Bản để cuộc sống học tập ở nước ngoài của bạn sẽ được đầy đủ và hoàn thiện hơn!
Nào, chúng ta hãy đến trường và cùng học tiếng Nhật và văn hóa Nhật bản tại trường Nhật ngữ
Yokkaichi nào!
Thầy 清水 崇史 Shimizu Takahito
Đã ba năm kể từ khi tôi bắt đầu giảng dạy tại trường tiếng Nhật Yokkaichi. Tôi đang làm việc toàn
thời gian với tư cách là một giảng viên và tôi đang bận rộn mỗi ngày. Khi lần đầu tiên chịu trách
nhiệm trong vai trò giáo viên chủ nhiệm tôi đã gặp rắc rối vì đã không biết làm thế nào để đối
mặt với học sinh, nhưng bây giờ tôi đang quen dần và đang làm tốt với công việc hiện tại. Trong
thời gian đó có rất nhiều học sinh nhập học rồi lại tốt nghiệp ra trường.Sinh viên cũng đã nhập
học sinh khác nhau trong thời gian này và tốt nghiệp một lần nữa. Từ bây giờ cũng vậy, tôi muốn
đối mặt và giảng dạy cho các học sinh với những cảm xúc mới mỗi ngày.

Cô 中川 愛美 Nakagawa Manami
Xin chào tất cả mọi người! Bạn có thể lo lắng về cuộc sống đầu tiên của bạn ở nhật và việc học
tiếng Nhật v.v. Nhưng xin đừng lo lắng. Có rất nhiều giáo viên tốt bụng luôn luôn trở thành cha
mẹ của chúng ta và còn có những bạn có cùng chung ý hướng. Học một ngôn ngữ mới rất là khó
khăn, nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Dù chỉ một chút nhưng tôi cũng sẽ cố gắng để
động viên và hổ trợ cho ước mơ của tất cả các bạn!
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1. Những người đã hoàn thành quá trình giáo dục phổ thông trên 12 năm ở nước ngoài. Hoặc những người đã công
nhận rằng trường của chúng tôi có khả năng đào tạo tương đương.
2. Những người có tinh thần và thể chất khỏe mạnh và có thể tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhật Bản.
3. Những người có người bảo lãnh sống ở khu vực Tokai và có trách nhiệm quản lý trong cuộc sống hàng ngày.
Thủ tục tuyển sinh tháng 10 năm 2018
● Thời gian học
☑ Tháng 10 năm 2018 ~ tháng 3 năm 2020 (1 năm rưỡi ) *Lịch học・・・từ thứ 2 ~ thứ 6…..50 phút 1 tiết học…. 4 tiết
● Thời gian đăng ký
☑ Ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ: ngày 1 tháng 3 năm 2018

Học Phí

Học phí

(sơ cấp, trung cấp)

(trung cấp kỳ sau, thượng cấp)

80.000 Yên

600.000 Yên

300.000 Yên

Khi cấp giấy chứng nhận

Khi cấp giấy chứng nhận

đủ điều kiện

đủ điều kiện

Phí làm hồ sơ

Phí nhập học

20.000 Yên

Số tiền

Thời hạn thanh toán Lúc nộp hồ sơ đăng ký

thời hạn tiếp nhận: ngày 31 tháng 5 năm 2018

Tháng 8 năm 2019

Thủ tục tuyển sinh tháng 4 năm 2019
● Thời gian học
☑ Tháng 4 năm 2019 ~ tháng 3 năm 2021 (2 năm) *Lịch học・・・từ thứ 2 ~ thứ 6…...50 phút 1 tiết học…. 4 tiết
● Thời gian đăng ký
☑ Ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ: ngày 1 tháng 9 năm 2018

thời hạn tiếp nhận: ngày 30 tháng 11 năm 2018(dự

định)

Phí làm hồ sơ

Số tiền

20.000 Yên

Thời hạn thanh toán Lúc nộp hồ sơ đăng ký

Phí nhập học

Học phí

Học phí

(sơ cấp, trung cấp)

(trung cấp kỳ sau, thượng cấp)

80.000 Yên

600.000 Yên

600.000 Yên

Khi cấp giấy chứng nhận

Khi cấp giấy chứng nhận

Tháng 3 năm 2020

đủ điều kiện

đủ điều kiện

Điểm cần lưu ý
* Ngay cả khi không thể nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện, phí hồ sơ sẽ không được hoàn trả lại.
* Phí nhập học bao gồm phí bảo trì cơ sở.
* Chúng tôi sẽ không trả lại bất kỳ khoản học phí nào sau khi chuyển Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
* Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
* Ngay cả khi chúng tôi nhận được quyết định thu hồi (rút tiền) do hoàn cảnh của người làm hồ sơ, chúng tôi sẽ không
hoàn trả học phí theo nguyên tắc.
* Theo nguyên tắc chung, học phí 1 năm sẽ được thanh toán tại thời điểm tuyển sinh. Từ năm thứ hai trở đi, sẽ được
thanh toán cho năm tới vào thời điểm đầu năm. (Đối với khóa học nửa năm thì học phí sẽ là nửa năm) ※Ngoài ra còn
có phí tài liệu ・ phí bảo hiểm du học sinh.

Ký túc xá
※ Hiện ký túc xá không còn phòng trống.
Phương thức đăng ký
Khi đăng ký, để biết thêm thông tin chi tiết về yêu cầu tài liệu cần thiết và thủ tục nộp đơn, xin vui lòng liên hệ như
sau:
(Thời gian tiếp tân: thứ 2~ thứ 6

8:30~17:00)

Địa chỉ: 510－0087 四日市市西新地 13－13
【TEL】059-352-1751 【FAX】059-352-1597 【e-mail】info＠yjls.jp (chỉnh lại theo kích thước 半角)

