GIỚI THIỆU HỌC VIỆN TOKYO NICHIGO

Lời chào của thầy hiệu trưởng 学院長挨拶

Tại ngôi trường chúng tôi, cùng với việc các học viên được trang bị cho mình
năng lực Nhật ngữ chuẩn, tôi còn kì vọng các học viên hiểu rõ hơn về nước Nhật.
Và từng người, từng người một sẽ đem kiến thức chuyên môn mà mình đã học
được tại Nhật để giúp ích cho việc phát triển nước nhà. Đồng thời, tôi mong các
học viên chính là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị Nhật Việt.

Lịch sử hình thành và đặc trưng 沿革と特色

SAITAMA

CITY

Trường được thành lập từ năm 1986 với nguồn gốc từ "hội thảo Urawa" của trường
dự bị đại học. Trong khoảng thời gian đó, trường đã nhận vào số lượng lớn thanh
niên, với sự đào tạo kỹ lưỡng tiếng Nhật đã cung cấp những thành tích thực tế
đến các trường điểm danh tiếng. Với phương châm "Trường Nhật ngữ được học
viên tín nhiệm" chúng tôi luôn tạo ra một môi trường học nghiêm túc trong không
gian ấm áp tình người.
Tokyo Nichigo

◇ Đặc trưng (lớp học, tiến học, kĩ năng đặc định)

1- Lớp học 授業
Chúng tôi tâm niệm hướng cho tất cả các học viên được vào trường cao học, đại học,
trường chuyên ngành,v.v... Vì thế, chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Nhật
qua các cách thức giao tiếp thông thường mà kết hợp chương trình học đặt trọng điểm
tăng cường năng lực đọc hiểu, năng lực diễn đạt để các học viên có thể đối ứng trong
việc luyện thi vào đại học, cao đẳng hoặc trường dạy nghề. Ngoài ra, gần đây cũng có
những học viên tìm kiếm việc làm ngay sau khi học xong trường tiếng Nhật, chúng tôi
cũng hỗ trợ cả các vấn đề này cho các em.
Với kế hoạch nâng cao tối đa năng lực tiếng Nhật chỉ trong thời gian giới hạn, chúng tôi
chia nhỏ các lớp, tương ứng với từng năng lực của mỗi học viên từ sơ cấp đến cao cấp.
Nhờ đó mà năng lực tiếng Nhật của học viên được nâng lên đáng kể.

2- Tiến học 進学
Tiến cử chỉ định:
Để các em lựa chọn được lộ trình học lên cao thích hợp nhất với những điều kiện của
bản thân, chúng tôi huấn luyện các em thông qua các buổi giao lưu thường ngày và các
buổi thảo luận, tư vấn giáo dục.
Chúng tôi tiến hành cả những buổi tập luyện các đề thi, các bài tiểu luận cho từng cá
nhân ứng theo từng nơi các em có nguyện vọng thi vào và độc lập tiến hành cả ngày
hội tư vấn giải thích tiến học .
Hơn thế trường chúng tôi còn là trường được các trường công, trường tư đại học và
trường chuyên ngành nhận tiến cử học sinh.

3- Kĩ năng đặc định: 特定技能
Trường chúng tôi hỗ trợ chuyển sang visa kĩ năng đặc định cho các em muốn làm việc ở
Nhật. Chúng tôi hỗ trợ cách thi và cách làm hồ sơ dựa theo nguyện vọng của từng em
một.

4- Hỗ trợ tìm viêc 就職支援
Bằng những mối quan hệ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm trong linh vực này, chúng
tôi hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình cho những em muốn ứng dụng những kinh nghiệm mà mình
đã có khi làm việc tại nước nhà và cả với những em lần đầu tiên tìm việc tại Nhật.

5- Tư vấn làm thêm アルバイト相談
Với những em muốn có việc làm thêm thì có thể nhờ thầy phụ trách tư vấn về công việc.
Nội dung công việc sẽ khác nhau tùy vào năng lực nhật ngữ của các học viên. Hãy nhờ
thầy phụ trách tư vấn thật kỹ càng. Ngoài ra, trước đó chúng tôi có buổi giải thích rõ ràng
về cách viết lý lịch, luyện phỏng vấn, những điểm chú ý nơi làm việc và cung cấp những
thông tin có ích cho những học viên mới đi làm lần đầu.
Mỗi tuần, các học viên được làm thêm 28 tiếng. Trong các kỳ nghỉ dài các học viên sẽ
được làm thêm tối đa là 8 tiếng mỗi ngày.

6-Hỗ trợ sinh hoạt 生活相談
Những học viên mới đến Nhật chưa được bao lâu, không nói tốt, không nghe tốt tiếng
Nhật thì sẽ cảm thấy bất an khi sống tại Nhật. Ở trường chúng tôi có nhân viên nói tiếng
Việt, đứng về phía các học viên để tư vấn cho các học viên. Các học viên sẽ không cảm
thấy bị tổn thất từ ngữ, bất cứ điều gì cũng có thể yên tâm nhờ tư vấn.
7- Ký túc xá 寮
Trường chúng tôi có các ký túc xá. Từ các tiền bối cùng phòng, cùng ký túc, các học viên
được học tập những kinh nghiệm sống tại Nhật. Thông qua hướng dẫn, các học viên sẽ
nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới. Đó là điều mà các học viên có được khi sinh
hoạt tại ký túc xá. Ngoài ra, chúng tôi cũng tư vấn, cho những lời khuyên, những chú ý
với những em sau khi đã quen với sinh hoạt ở ký túc xá và có nguyện vọng muốn ra
ngoài thuê nhà ở cùng với bạn mới.
8- Hoạt động ngoại khóa 課外活動
Để hiểu được nghĩa chính xác của từ vựng thì không thể không cần đến việc lý giải văn
hoá có bối cảnh đó. Để hiểu sâu hơn văn hoá Nhật, trường chúng tôi tích cực tạo ra các
buổi học ngoại khoa cho các em trải nghiệm thực tế.

Ga gần nhất
Xuống tàu tại ga Yonohonmachi của tuyến tàu JR Saikyo, đi bộ tầm 7p
Xuống tàu tại ga Yono của tuyến tàu JR Kyohei Tohoku, đi bộ tầm 15p

◆Từ sân bay Narita
1/ Đến Nippori bằng tàu Kyosei Skyrainer (tầm 60p),
sau đó đến ga Yono bằng tuyến tàu JR Kyohei Tohoku (tầm 30p)
2/ Đến Nippori bằng tàu Kyosei Skyrainer (tầm 60p),
rồi đến Akabane bằng tàu tuyến JR Kyohei Tohoku (tầm 14p),
cuối cùng đến ga Yonohonmachi bằng tàu tuyến JR Saikyo (tầm 15p)

◆Từ sân bay Haneda
1/ Đến Hamamatsucho bằng tàu Tokyo Monorail (tầm 20p),
sau đó đến ga Yono bằng tuyến tàu JR Kyohei Tohoku (tầm 50p)
2/ Đến Hamamatsucho bằng tàu Tokyo Monorail (tầm 20p),
rồi đến Akabane bằng tàu tuyến JR Kyohei Tohoku (tầm 25p),
cuối cùng đến ga Yonohonmachi bằng tàu tuyến JR Saikyo (tầm 15p)

