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ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

Tỉnh Fukuoka

Thành phố Fukuoka nằm ở 

phía bắc của vùng Kyushu, dân

số khoảng 1.550.000 người Thành phố Fukuoka có tỉ lệ gia tăng dân số nhanh

nhất trong các thành phố trực thuộc trung ương



QUANG CẢNH
THÀNH PHỐ
FUKUOKA

Nguồn: 
TP Fukuoka 



CÁC SỰ KIỆN Ở 
FUKUOKA
EVENTS

Ở Fukuoka có rất nhiều các lễ hội và sự kiện. 

Ví dụ: lễ hội “Dontaku” được tổ chức vào tháng 5 
hằng năm thu hút khoảng 20.000 người tham gia
diễu hành, là một lễ hội nổi tiếng ở Nhật với số
lượng du khách tham dự lên tới 2.000.000 người
mỗi năm.

提供：福岡市



MÓN ĂN Ở FUKUOKA

Mì udon (nơi sản xuất）

Nguồn: TP  Fukuoka



FUKUOKA LÀ THÀNH PHỐ NTN?
DO YOU KNOW FUKUOKA CITY?

Bảng xếp hạng 25 thành phố dễ sống nhất trên thế giới năm 2014

Thứ tự Tên thành phố/City Tên quốc gia/Country

1 Copenhagen Denmark

2 Tokyo Japan

3 Melbourne Australia

4 Stockholm Sweden

5 Helsinki Finland

6 Vienna Austria

7 Zurich Switzerland

8 Munich Germany

9 Kyoto Japan

10 Fukuoka Japan

Fukuoka là thành phố đứng thứ 10 trong

danh sách “25 thành phố dễ sống nhất trên

thế giới” do tạp chí MONOCLE của Anh 

bình chọn năm 2014



GẦN TRƯỜNG HỌC
AROUND OUR SCHOOL

Trường nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, 
ngay gần ga Hakata, và có nhiều phương
tiện đi lại như tàu siêu tốc, tàu điện ngầm, xe
buýt

School here!



 Có cơ hội nhập học 4 lần trong năm. 

 You have the option of starting

 your study 4 times a year.

Chế độ học với số lượng ít

Có 4 tiết học trong 1 ngày (thứ 2~ thứ 6)

20 giờ học/tuần

Giới thiệu khóa học và thời gian biểu

Tên khóa học Kì nhập học

・khóa học 2 năm

・khóa 1 năm 9 tháng

・khóa 1 năm 6 tháng

・khóa 1 năm 3 tháng

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 10

Tháng 1

or



KÍ TÚC XÁ
DORMITORY

Nhà trường có các kí túc xá dành cho học sinh.

Hãy cùng sinh sống với bạn bè ở trường tiếng nhật và

tận hưởng cuộc sống du học một cách trọn vẹn nhé!



VIỆC LÀM THÊM
PART TIME JOB

Trường học nằm ngay ở trung tâm thành phố nên các em có thể làm thêm ở những nơi gần kí túc xá.

Theo quy định cảu thành phố Fukuoka, mức lương tối thiểu là 765 yên/ giờ
(1/10/2016 hiện tại)

Trường hợp làm việc 28 giờ/ tuần thì lương tối thiểu là 2man/tuần và khoảng
9 man/tháng

Nhà trường sẽ hỗ trợ hết mình các em có nguyện vọng học lên cao

Tất cả các học sinh tốt nghiệp năm 2014 đều đã vào được ngôi

trường mình mong muốn

Học lên



 Một ngày của du học sinh

Lời bình luận

Cuộc sống ở trường thì rất vui, tôi đã có thêm

nhiều bạn bè mới. Tôi sẽ cố gắng học tập để

vô được đại học và trong tương lai tôi muốn

trở thành một doanh nhân thành đạt.

Lời bình luận

Dù ban đầu có nhiều lo lắng nhưng hiện

nay, việc học tập và cuộc sông du học

của tôi thật nhiều niềm vui. Ước mơ của

tôi là thi đậu vào đại học và mai này làm

việc ở một công ty Nhật.

Lời bình luận

Tôi đã dần quen với cuộc sống sinh hoạt ở Nhật. Việc học tập có chút khó

khăn nhưng thầy cô rất dễ tính và nhiệt tình chỉ dạy nên lúc nào tôi cũng

có thể xin lời khuyên. Tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới.

Lời bình luận

Có rất nhiều cửa hàng ở gần nên rất thuận tiện cho việc mua

sắm. Hiện nay tôi đang nỗ lực học tập để có thể thi đậu vào

một trường đại học của Nhật.

7:00 Thức dậy

9:00 Bắt đầu giờ học

12:30 Kết thúc giờ học

Ăn trưa cùng bạn

14:00 Làm thêm

17:30 Về nhà

18:00 Làm BTVN

19:00 Ăn tối

20:00 Chuẩn bị bài mới

22:00 Thời gian dành cho bản thân

0:00 Đi ngủ

7:30 Thức dậy

8:00 Làm thêm

11:30 Ăn trưa

13:15 Giờ học bắt đầu

16:45 Giờ học kết thúc

17:00 Mua sắm

18:00 Về nhà

18:30 Dọn dẹp nhà cửa

19:00 Làm BTVN và chuẩn bị bài mới

21:00 Ăn tối

21:30 Thời gian dành cho bản thân

23:00 Đi ngủ



CÁC HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN Ở TRƯỜNG HỌC
SCHOOL ACTIVITIES

Ở trường có rất nhiều các hoạt động dành cho học

sinh như đi dã ngoại, tổ chức tiệc giáng sinh, các sự

kiện khác…
We have many events for our students
(parties, school excursions,,,etc)



SỰ KIỆN
TRONG NĂM

Thời gian biểu về các sự kiện trong năm （ví dụ）

Tháng 4

Học sinh năm 2 bắt đầu năm học （đầu tháng ）

Học sinh nhập học tháng 4 lễ nhập học (cuối tháng）

Học sinh nhập học tháng 4

・khám sức khỏe

・bài giảng từ cảnh sát, học về rác

・buổi hướng dẫn dành cho sinh viên mới

Tháng 5 Nghỉ tuần lễ vàng 29/4～8/5

Tháng 6
Kì thi dành cho du học sinh Học sinh nhập học tháng 4

Bài giảng ngoài trường học

Tháng 7

Học sinh nhập học tháng 7 lễ nhập học   （cuối tháng）
Thi định kì

Kì thi năng lực nhật ngữ

Học sinh nhập học tháng 7

・khám sức khỏe

・bài giảng từ cảnh  sát, học về rác

・buổi hướng dẫn dành cho sinh viên mới

Tháng 8 Nghỉ hè 30/7～31/8

Tháng 9
Buổi hướng dẫn dành cho học sinh muốn học lên cao（Tenjin） Học sinh nhập học tháng 7

Bài giảng ngoài trường học

Tháng 10

Hướng dẫn dành cho học sinh muốn học lên cao (ở trường)

Giao lưu quốc tế

Học sinh nhập học tháng 10    lễ nhập học （cuối tháng）

Học sinh nhập học tháng 10

・khám sức khỏe

・bài giảng từ cảnh   sát,  học về rác

・buổi hướng dẫn dành cho sinh viên mới

Tháng 11
Kì thi dành cho du học sinh

(giữa tháng)

Học sinh nhập học tháng 10

Bài giảng ngoài trường học

Tháng 12

Thi định kì

Kì thi năng lực nhật ngữ

Nghỉ đông và nghỉ lễ giáng sinh 23/12～6/1

Tháng 1

Học sinh nhập học tháng 7 Lễ nhập học （cuối tháng）
Hoạt động xã hội

Đi lễ chùa đầu năm mới

Học sinh nhập học tháng 1

・khám sức khỏe

・bài giảng từ cảnh  sát, học về rác

・buổi hướng dẫn dành cho sinh viên mới

Tháng 2
Học sinh nhập học tháng 1

Bài giảng ngoài trường học

Tháng 3

Đi dã ngoại

Lễ tốt nghiệp （giữa tháng）
Thi định kì （giữa tháng）
Lễ kết thúc năm học （giữa tháng）



Học phí
school fee

4月入学生 初年度 次年度 2年間合計

授業料 620,000 620,000 1,240,000

入学金 50,000

寮費・活動費・教材費・選考料 等 268,000

合計 938,000 620,000 1,558,000

7月入学生 初年度 次年度 1年9ヶ月合計

授業料 620,000 465,000 1,085,000

入学金 50,000

寮費・活動費・教材費・選考料 等 268,000

合計 938,000 465,000 1,403,000

10月入学生 初年度 次年度 1年6ヶ月合計

授業料 620,000 310,000 930,000

入学金 50,000

寮費・活動費・教材費・選考料 等 268,000

合計 938,000 310,000 1,248,000

1月入学生 初年度 次年度 1年3ヶ月合計

授業料 620,000 155,000 775,000

入学金 50,000

寮費・活動費・教材費・選考料 等 268,000

合計 938,000 155,000 1,093,000


