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Lời nói cũng là phương tiện kết nối giữa người với người, học một 

ngôn ngữ nước ngoài sẽ đóng một vai trò quan trọng để hiểu thêm 

về những nền văn hóa khác nhau, đại diện cho suy nghĩ, tâm lý của 

mỗi người và văn hóa xã hội của đất nước đó.

Các công ty Nhật luôn thúc đẩy nhanh chiến lược toàn cầu, và đang 

tích cự phát triển các cơ sở ở nước ngoài về các ngành dịch vụ và 

sản xuất. Cùng với nó,tầm quan trọng của tiếng Nhật trong xã hội 

toàn cầu ngày càng tăng lên và cơ hội việc làm của du học sinh 

cũng ngày càng lớn.

Học bằng giáo trình tiếng Nhật mới nhất của trường Tokyo Gogaku 

Gakko, chúng tôi tin tưởng rằng tất cả những người mà ta gặp được 

sau này bằng sự thấu hiểu lẫn nhau, nó sẽ đóng vai trò to lớn trong 

việc hình thành sự nghiệp của các bạn.

 Từ Tokyo hướng tới tương lai.

Trường Tokyo Gogaku luôn ra sức hỗ trợ mọi người vượt qua mọi 

thử thách.

Hãy cùng chúng tôi hiện thực hóa ước mơ của mình nhé.

President　島　薫
MORI KAORU

Nuôi dưỡng nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh trong cộng đồng quốc tế.

 Niềm vui 「Học」
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 Xã hội hiện đại với sự phát triển công nghệ thông tin với sự quốc tế hóa, đã trở lên 

ngày càng đa dạng hơn.

 Trong xã hội này, chúng tôi luôn suy nghĩ cần thiết đào tạo, nuôi dưỡng nguồn 

nhân lực được trang bị trí thông minh, nhạy cảm và trí tưởng tượng cho các hoạt 

động quốc tế và cống hiến cho xã hội ở địa phương.

 Ngoài ra, chúng tôi luôn suy nghĩ về sự đổi mới của trường để tiếp tục là hình ảnh 

của một trường nhật ngữ mới và là một trường nổi bật của thời đại mới dựa trên 

khái niệm chính ( diện mạo giáo dục, giáo dưỡng) (cơ sở quốc tế hóa).

Triết lý giáo dục
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Tokyo là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, không chỉ 

có kinh doanh thương mại, nơi đây cũng là trung tâm công nghệ 

thông tin, truyền bá văn hóa trong các lĩnh vự như là, âm nhạc, thời 

trang, hay ẩm thực.

Một trong 3 thành phố lớn của Tokyo là Ikebukuro, trường Tokyo 

Gogaku Gakko nằm ở đó.

Xung quanh trường luôn có đầy đủ những thông tin mới nhất.

Đặc điểm của trường

Môi trường học tập

Mục đích học tập của trường Tokyo Gogaku Gakko không chỉ là 

việc học ngôn ngữ, mà còn giúp bản thân nâng cao được kỹ năng 

giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện cho các bạn các 

kỹ năng, có thể truyền đạt chính xác những gì bạn cảm nhận, đón 

nhận được chính xác ý định của đối phương, giúp hiểu biết sâu sắc 

về văn hóa và phong tục của nhau.

Hỗ trợ tận tình học tập
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Trường tổ chức những buổi hướng dẫn việc học lên tùy thuộc vào 

năng lực của mỗi học sinh, bắt đầu từ việc đưa đi tham gia các buổi 

giới thiệu hay các điểm trải nghiệm thực tế của trường đại học hay 

cao đẳng. Do đó, việc lựa chọn trường sẽ diễn ra nhanh chóng thuận 

lợi hơn, học sinh có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Hơn nữa, trường 

cũng hướng dẫn học sinh cách viết đơn xin nhập học, luyện phỏng 

vấn theo chế độ 1-1, cho nên học sinh hoàn toàn có thể an tâm 

chuẩn bị cho lộ trình học tập tương lai.

Chế độ hỗ trợ nhu cầu học lên tỉ mỉ, chi tiết 

Học sinh sẽ được học thêm về tiếng Nhật thông qua trải nghiệm lễ 

hội bốn mùa, lễ tiết phân, trải nghiệm thư pháp, chứ không chỉ 

thông qua giờ học trên lớp. Thông qua rất nhiều chương trình, học 

sinh càng được hiểu sâu sắc hơn về sự khác biệt giữa các nền văn 

hóa. Cách giao tiếp thấu hiểu giống như một người trưởng thành 

cũng sẽ được bồi dưỡng.

Những giờ học ở bên ngoài lớp học, 
giao lưu khác biệt văn hóa

Trường cung cấp tài liệu học luyện thi JLPT và Eju thông qua 

E-learning miễn phí, dù đang ở đâu, hay lúc nào cũng đều có thể sử 

dụng được. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở việc học tiếng Nhật, với 

những bạn muốn hiểu hơn về nền văn hóa Nhật Bản, những câu đố 

vui về kiến thức Nhật Bản cũng được chuẩn bị. Dù ở nhà, hay ở 

trường, không cần sim, học sinh cũng vẫn có thể học tập được, vì thế 

hiệu quả học tập càng được tăng cao. 

Phương pháp học mới sử dụng E-learning

Nhà trường có ký hợp đồng với hàng chục ký túc xá, nhà trường 

sẽ giới thiệu ký túc xá, nhà ở phù hợp với nguyện vọng của học 

sinh.

Ngoài ra, nhà trường cũng tiến hành hỗ trợ giới thiệu công việc 

làm thêm cho sinh viên.

Hỗ trợ yên tâm trong cuộc sống, 
sinh hoạt

Đặc điểm của trường
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Trường chúng tôi không chỉ đào tạo tiếng Nhật, còn giúp cho học sinh hiểu biết về phong tục tập quán, lịch sử, 

truyền thống và văn hóa của Nhật Bản. Với mục đích tạo ra một môi trường học tập giúp học sinh mở rộng 

được tầm hiểu biết.

Vì trường chiêu mộ sinh viên từ nhiều nước khác nhau, sinh viên có thể chọn cho mình một nền văn hóa tương 

ứng thông qua giao tiếp văn hóa khác nhau.

Mục tiêu giảng dạy là tôn trọng việc sự tự học tập của sinh viên, cùng với việc trú trọng tạo thói quen cho các 

bạn về thói quen, lễ nghĩa, chào hỏi hàng ngày theo phong tục Nhật Bản đồng thời chúng tôi cũng gắng hết 

sức giúp các bạn hình thành tính quy phạm ý thức.

Về việc hướng dẫn học lên các trường thì ở tại thời điểm nhập học chúng tôi sẽ tiến hành đầy đủ các buổi hành 

giới thiệu các khóa học, tư vấn cho từng cá nhân.

Cố gắng xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với người dân địa phương thông qua các hoạt động công ích và 

tham gia các sự kiện của quận Toshima.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chủ động kết hợp giữa việc tự đánh giá của trường với đánh giá độc lập 

với mục đích nâng cao chất lượng giáo viên và nâng cao chất lượng đối với toàn trường.

Phương châm giáo dục

(Thông qua việc học tập tiếng Nhật, giúp mọi 

người hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau 

trên thế giới, đào tạo nguồn nhân lực để thích 

ứng với thời đại đang tới)
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Mục đích giáo dục

Hình mẫu cụ thể nhắm đến sinh viên
Xác lập thói quen học tập và sinh hoạt cơ bản cho học sinh
(Học chào hỏi, vệ sinh, tuân thủ thời gian, ý thức)

Tôn trọng cá tính và nhân cách của mình và người khác, có thể chia sẻ và đồng cảm 
(tính xã hội)

1)

2)

3) Đưa đến các trường cao đẳng, đại học và cao học, mà ở đó mọi người sống một 
cuộc sinh viên mà không gặp khó khăn gì trong việc hiểu và tiếp thu bài học.

Phương châm giáo dục
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Phương châm giáo dục

Nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực 
và đóng góp trong xã hội Nhật Bản và cộng 
đồng quốc tế.

Tạo ra một môi trường học tập chủ động, đảm bảo triệt để tính kỷ luật trong học 
tập và sinh hoạt.

Chỉ dẫn tận tình trong các kỳ thi tại Nhật Bản và các kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Thúc đẩy trao đổi văn hóa một cách tích cực với người dân địa phương.

Mục tiêu trọng điểm

4)

1)

2)

3)
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Trường Tokyo Gogaku Gakko có 3 kỳ nhập học là tháng 4 khóa 2 

năm, và tháng 7 khóa 1 năm 9 tháng, và tháng 10 khóa 1 năm 6 

tháng. Trong mỗi khóa đều có chia theo trình độ, sơ cấp I. II , sơ 

trung cấp, trung cấp, cao cấp, tương ứng với mỗi trình độ sẽ chia lớp 

tương ứng để không khó khăn trong việc học tiếng nhật.

Thường thì nội dung giảng dạy nặng về hướng tới lộ trình tốt nghiệp, 

với nguồn giáo viên giỏi, đảm bảo giúp năng lực tiếng Nhật của học 

sinh tăng dần từ sơ cấp lên cao cấp.

Giới thiệu khóa học

Tóm lược

Trường chú trọng vào việc hướng dẫn học lên các cấp bậc tiếp theo, luôn có 

những hướng dẫn cụ thể, chi tiết để học sinh có thể lựa chọn các cấp học 

tiếp theo cao hơn và phù hợp với nguyện vọng của học sinh.

Trường cũng đặt ra mục tiêu, đối với học sinh có tỷ lệ đi học trên 90% và 

sau khi kết thúc toàn bộ khóa học, đạt trình độ tương đương N2 sẽ được xét 

đủ điều kiện tốt nghiệp.

Đặc sắc
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Giới thiệu khóa học

Hiện tại, những du học sinh tại Nhật phải học tiếng Nhật ở trình độ cao trong khoảng thời gian có hạn. Vì thế, 

nhiều học sinh đã không thể thực hiện được kế hoạch mình vẽ ra trước khi tới Nhật, không theo kịp giờ học 

trên lớp, dẫn đến tâm lý chán nản bỏ cuộc. Để nâng cao hiệu quả học tiếng Nhật, và tạo ra một môi trường 

học tập ở mọi lúc mọi nơi, kể cả ở ngoài trường học, trường Tokyo Gogaku đã đưa E-learning vào sử dụng. 

Ngoài ra, nội dung giờ học cũng được chú trọng, để học sinh không bị lúng túng khi viết đoạn văn ngắn về 

động lực học hay khi phỏng vấn trong giai đoạn chuẩn bị học tiếp lên, ngay từ trình độ sơ cấp, trường cho học 

sinh luyện viết văn cũng như luyện đọc hội thoại, chỉnh sửa phát âm.

Khóa học Hình thức khóa học: Khóa học cho du học sinh học lên các trường

Sơ cấp, sơ trung cấp( 6~ 9 tháng)

Trung cấp ( 9~ 18 tháng)

Cao cấp( 18~ 24 tháng)

Lớp học buổi sáng  9：10～12：25
Lớp học buổi chiều 13：25～ 16：40
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Giới thiệu khóa học

Toàn bộ chương trình giảng dạy.

Trình độ Giáo trình chính Tóm lược

sơ cấp 
     ~ 
sơ trung cấp

Trung cấp

Cao cấp

Minna no Nihongo Sơ cấp 1  
Minna no Nihongo Sơ cấp II

Giáo trình nguyên bản 
(luyện thi EJU・JLPT)

Tema Betsu Chuukyuu kara 
manabu nihongo 
ryuugakuseinonihongo 1-2, các 
giáo trình luyện thi JLPT khác

Tema Betsu Chuukyuu kara 
manabu nihongo 
ryuugakuseinonihongo 3-4

Mục đích chính là hỗ trợ cho việc học tập tiếng Nhật 
ở trình độ cơ bản, sử dụng tiếng Nhật trong cuộc 
sống. Nội dung tập trung vào bồi dưỡng tiếng Nhật 
có thể sử dụng dược. Học sinh được học định hình 
các chữ và những ngữ pháp cơ bản.

Các từ vựng và văn phạm không được sử dụng trong 
trình độ sơ cấp, nhưng hay được sử dụng trong các 
kì thi EJU và JLPT tổ chức vào tháng 6 và tháng 7, sẽ 
được đưa vào giảng dạy.

Mục đích chính là học tiếng Nhật sử dụng trong nhiều 
môi trường khác nhau, hiểu hơn về xã hội cũng như 
văn hóa Nhật Bản. Học sinh được học thông qua 
nhiều chủ đề liên quan đến các lĩnh vực khác nhau, 
rèn luyện cùng lúc 4 kỹ năng. Nội dung học tương 
đương N2.

Mục đích chính là học tiếng Nhật thông dụng trong 
xã hội cũng như trong các trường đại học Nhật. Học 
sinh được bồi dưỡng kiến thức Nhật ngữ với mục tiêu 
học lên đại học, tham dự các kì thi du học sinh hay 
năng lực. Trình độ này tương đương N1.

Kỳ tháng 4

Mục tiêu trình độ 

Kỳ tháng 7

Khả năng tiếng Nhật ,sơ cấp, sơ trung cấp.

Khả năng tiếng Nhật ,sơ cấp, sơ trung cấp.

EJU

sơ cấp1

N5~N4 N4~N3 N2 N1

sơ cấp2 sơ trung cấp Trung cấp 1 Cao cấp 1 Cao cấp 2Trung cấp 2 Trung cấp 3

sơ cấp1 sơ cấp2 sơ trung cấp Trung cấp 1 Trung cấp 2 Trung cấp 3

EJUEJU/JLPTJLPT EJU/JLPTJLPT

Kỳ tháng 10 Kỳ tháng 1 Kỳ tháng 4 Kỳ tháng 7 Kỳ tháng 10 Kỳ tháng 1Kỳ nhập 
học tháng 

4
Khả năng tiếng Nhật, trung cấp, mọi biện 
pháp

Học cao cấp, mọi biện pháp

Trình độ 
  ( lớp học)

text

Kỳ tháng 4

Mục tiêu trình độ 

Kỳ tháng 7

N4~N3 N2 N1

EJUEJU/JLPT EJU/JLPTJLPT

Kỳ tháng 10 Kỳ tháng 1 Kỳ tháng 4 Kỳ tháng 7 Kỳ tháng 10 Kỳ tháng 1Kỳ nhập 
học tháng 

10
Khả năng tiếng Nhật, 
trung cấp, mọi biện pháp

Trình độ 
  ( lớp học)

text
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Giới thiệu khóa học

Học phí

1)

2)

Phí tuyển chọn : 30,000 yên
(Nộp cùng với kỳ hạn nộp hồ sơ du học. Có thể nộp bằng tiền mặt. Một khi phí tuyển 
chọn đã được thu thì sẽ không hoàn trả với bất kỳ lý do gì)

Phí nhập học : 50, 000 yên

Kỳ nhập học tháng 4

năm 1

30,000 yên

50,000 yên

660,000 yên

43,000 yên

783,000 yên

1,486,000 yên

43,000 yên

703,000 yên

660,000 yên

0 yên

0 yên

30,000 yên

50,000 yên

660,000 yên

43,000 yên

783,000 yên

1,318,000 yên

40,000 yên

535,000 yên

495,000 yên

0 yên

0 yên

30,000 yên

50,000 yên

660,000 yên

43,000 yên

783,000 yên

1,150,000 yên

37,000 yên

367,000 yên

330,000 yên

0 yên

0 yên

phí xét 
duyệt hồ sơ

phí nhập 
học

phí giảng 
dạy

 Tổng

※chi phí khác

năm 2 năm 1 năm 2 năm 1 năm 2

Kỳ nhập học tháng 7 Kỳ nhập học tháng 10

※Chi phí khác bao gồm phí tài liệu, phí cơ sở vật chất, phí sinh hoạt



TOKYO GOGAKU GAKKO 14

Giới thiệu khóa học

Học bổng

1)

2)

Nhằm mục đích học lên các trường như đại học, trong các du học sinh nước ngoài tự bỏ chi phí học tại 
các cơ sở giáo dục tiếng nhật, những bạn xuất sắc trong cả học tập và nhân cách, những bạn có khó 
khăn trong học tập về lý do kinh tế, nếu thỏa mãn được tất cả các điều kiện dưới đây thù sẽ nhận 
được học bổng.

Những bạn có thành tíc học tập xuất sắc ( bao gồm cả thái độ học tập) trong các cơ 
sở học tiếng Nhật.

3) Trường hợp có người bảo lãnh ở Nhật, mà thu nhập hàng năm chưa đến 5,000,000 
yên.

Tiền chu cấp ( trừ phí nhập học và các khoản học phí) trung bình hàng tháng dưới 
90,000 yên.

4)  Không phải những bạn đang nhận tiền học bổng và được giới hạn tiền học bổng.

5) Không phải những bạn đã nhận học bổng từ các tổ chức hỗ trợ du học nước ngoài.

6) Người được sự giới thiệu của trường Tokyo Gogaku Gakko từ trong những bạn thỏa 
mãn được những điều kiện ①～⑥. Tiền chu cấp ( ví dụ): 30,000 yên x 12 tháng = 
360, 000 yên.

Tiền khuyến khích du học sinh nước ngoài của bộ văn hóa giáo dục

Những bạn học sinh đi học đầy đủ, không đi trễ, về sớm các ngày đi học đã được chỉ định (bao gồm 
giờ học ngoại khóa) sẽ được nhận học bổng. Thái độ trong giờ học tốt sẽ được nhận giấy tiến cử của 
thầy cô.

Học bổng chuyên cần của trường Tokyo Gogaku

Nếu học sinh dự thi ở trường đại học hay cao học đã được trường thừa nhận, trường sẽ hỗ trợ toàn bộ 
phí dự thi

Chế độ hỗ trợ phí dự thi ở các trường do trường Tokyo Gogaku chỉ định
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Cuộc sống sinh viên

Khu nhà trường

1) 2)

4)

là lớp học của các bạn. Đây là Lớp học tiếng Nhật, và tất nhiên tại đây bạn có thể giao lưu với các bạn mới đến từ mọi nơi trên thế giới.

3) Các giáo viên có mặt tại đây để hội thảo nội dung tiết học của các bạn. Bạn có thể nhận được các lời tư vấn tại đây. Bạn cũng có thể nhờ 
sự giúp đỡ tại đây bất cứ lúc nào.

LỚP HỌC

PHÒNG GIÁO VIÊN

1 2

3 4
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Tokyo là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, không chỉ có kinh doanh thương 
mại, nơi đây cũng là trung tâm công nghệ thông tin, truyền bá văn hóa trong các lĩnh vự 
như là, âm nhạc, thời trang, hay ẩm thực.
 Một trong 3 thành phố lớn của Tokyo là Ikebukuro, trường Tokyo Gogaku Gakko nằm ở 
đó.
Xung quanh trường luôn có đầy đủ những thông tin mới nhất.Trước nhà ga có rất nhiều 
các cửa hàng điện tử lớn, nó nổi tiếng và được biết đến với tên gọi phố đồ điện. Các đường 
từ nhà ga đến trường luôn nhộn nhịp với những người thích mua sắm, tại đường phố chính 
Shunshine luôn ngập tràn các bạn trẻ. Trung tâm đó dù có nói thế nào cũng là Shunshine. 
Trong một thời gian dài các tòa nhà trọc trời phường đông đã trở thành biểu tượng của 
Ikebukuro. Từ đài quan sát ở tầng trên cùng của tòa nhà đó ngắm phong cảnh Tokyo là 
một kiệt tác. Ngoài ra, xung quanh có những cửa hàng anime đến nhà hát nghệ thuật,bạn 
sẽ có cơ hội tiếp xúc mới nhiều nền văn hóa khác nhau.

Ở Ikebukuro có rất nhiều các trường như đại học, 
trung cấp chuyên nghiệp, còn được gọi là thành phố 
sinh viên.
Hãy mài giũa tiếng nhật được bao quanh bởi các văn 
hóa Nhật Bản.

Môi trường xung quanh

Cuộc sống sinh viên



TOKYO GOGAKU GAKKO 17

Là thư viện lớn sở hữu rất nhiều các chủng loại sách từ sách cổ cho đến ấn phẩm mới nhất. Đặc biệt còn có kho truyện 
tranh rất phong phú, nó được biết đến với nhiều tác phẩm của các họa sĩ truyện tranh. Nó thật sự thu hút với các fan 
hâm hộ truyện tranh.

2) Thư viện trung tâm thành phố Toshima

Được xây dựng với quy mô lớn đại diện cho Ikebukuro. Bạn có thể được thưởng thức các buổi hòa nhạc, đoàn kịch bởi 
các dàn nhạc và dàn hợp xướng của nhà hát. Những sắc màu âm thanh vang lên trong hội trường nó làm phong phú 
thêm cho tâm hồn của chúng ta.

3) Nhà hát nghệ thuật Tokyo

Tòa nhà Sanshain 60 tầng là 1 trong tổng số 2424 tòa nhà trọc trời nằm ở trung tâm thành phố Sanshain ở 
Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo . Với chiều cao 239,7 m tính từ mặt đất, nó là tòa nhà cao nhất Châu Á tại thời 
điểm khánh thành. Hiện tại nó vẫn được coi là bộ mặt của Ikebukuro.

4) Tòa nhà Sanshain 60 tầng

Nền văn minh Orient có giao dịch với các nền văn minh cổ đại như là nền văn minh Indus, nền văn minh Lưỡng Hà. Rất 
nhiều những tài liệu về cổ vật, niên biểu được trưng bày tại bảo tàng, giúp chúng ta có thể hiểu sâu sắc thêm về kiến 
thức cổ học.

1) Bảo tàng cổ Orient

Danh lam xung quanh Ikebukuro

Cuộc sống sinh viên
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Bảo tàng của phân cục Tokyo với chủ đề về「tiền」. Được trưng bày rất nhiều những tài liệu quý giá như là tiền cổ, tiền 
xu, nó sẽ giúp ta biết thêm nhiều kiến thức.

6) Viện bảo tàng Mint Tokyo

Lễ hội Fukuro được bắt đầu vào năm thứ 43 của thời kỳ Chiêu Hòa. Toàn bộ phố Ikebukuro được trải rộng với một sắc 
màu lễ hội. Với các sự kiện như rước kiệu qua phố, đánh trống Taiko, múa dân gian, nhạc truyền thống.

7) Lễ hội Fukuro

Không phải là cường điệu khi nói đây là lãnh địa của người hâm mộ vì có tới 2525 cửa hàng kinh doanh anime. Bất cứ 
chủ đề hay thông tin anime nào cũng có. Sản phẩm gốc ở đây cũng có rất nhiều, những người yêu thích anime nhất 
định sẽ đến xem.

5) Anime tại Ikebukuro

Cuộc sống sinh viên
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Nhà trường có ký hợp đồng với hàng chục ký túc xá, nhà trường sẽ giới thiệu ký túc xá, 
nhà ở phù hợp với nguyện vọng của học sinh.
Giá phòng mỗi tháng từ 36,000 ~70,000 yên cho từ 1 đến vài người ở.
Cũng có sinh viên tìm phòng ở thông qua người quen.
Chúng ta có thể bàn bạc sau khi có visa. Trường hợp phòng đủ người thì không vào được 
nữa.

【Ví dụ】
6 tháng : 286,000 yên
( tiền nhà 36,000 yên X 6 tháng  +   Tiền vào ktx (thù lao): 40,000 yên  +  phí quản 
lý (tiền cọc) : 30,000 yên)

Từ trường đi bộ 20 phút, đi xe đạp 10 phút, đi tàu 13 
phút

Địa chỉ.....1-11-10nagasakitosima-ku tokyo

Ga Moyori.....Ikebukuro,Shiinamachi

Tiền phí.....40,000yen

Hướng dẫn ký túc xá

Cuộc sống sinh viên

【Trang thiết bị  ví dụ】
①Nhà bếp, điều hòa…có
②Phí nhiên liệu ( điện, nước, ga)…Tốn phí hoặc miễn phí  ( trong hợp đồng thuê nhà)
③Internet…Tốn phí hoặc miễn phí
④Máy giặt, vòi hoa sen…có phí ( 1 lần 100 yên ) hoặc miễn phí

TCRE  IKEBUKURO
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Lịch trình trong năm
Cuộc sống sinh viên

4
APR

Học sinh kỳ tháng 4 nhập học, Giờ học ngoại khóa (địa danh nổi tiếng ở Tokyo)

5
MAY

Nghỉ tuần lễ vàng,

6
JUN

Kì thi tiếng Nhật cho du học sinh (Lần 1)

7
JUL

Học sinh kỳ tháng 7 nhập học, Kì thi năng lực Nhật ngữ (lần 1)

8
AUG

Nghỉ hè, Open Campus

9
SEP

Giờ học ngoại khóa (Tham quan Tokyo)

10
OCT

Học sinh kỳ tháng 10 nhập học

11
NOV

Kì thi tiếng Nhật cho du học sinh (lần 2)

12
DEC

Kì thi năng lực Nhật ngữ (lần 2), Nghỉ đông

1
JAN

Nghỉ lễ đầu năm

2
FRB

Lễ tiết phân, Trải nghiệm văn hóa (trà đạo, thư pháp v...v..)

3
MAR

 Du lịch tốt nghiệp (Disney Land hoặc Disney Sea)

Các sự kiện cũng có thể có sự thay đổi
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Làm thêm

Cuộc sống sinh viên

MAR

1)

Tên chính thức là (tư cách hoạt động bên ngoài). Những sinh viên được cấp tư cách lưu trú ở Nhật và 
đang học ở trường Tokyo Gogaku Gakko, vì là những du học sinh nên các hoạt động ngoài  việc học 
tiếng nhật, hay nói cách khác công việc làm thêm là hoạt động bên ngoài được cấp phép.
Hoạt động bên ngoài (làm thêm), những sinh viên của trường nhật ngữ có visa du học thì được phép 
làm thêm trong thời gian quy định. Tuy nhiên, thực tế thì nhà trường không khuyến khích các bạn đi 
làm thêm ngay sau khi đến Nhật (từ khi nhập học phải mất khoảng 1 tháng để cấp phép hoạt động 
bên ngoài). Trên hết, lúc đầu việc làm quen với phong tục, cuộc sống ở Nhật là rất quan trọng. Ngoài 
ra công việc làm thêm cũng đòi hỏi các bạn phải nói được tiếng Nhật. Việc học, ôn luyện trong giờ học 
cũng rất vất vả. Nên trước nhất hãy cố gắng chăm chỉ học 4 tiếng tiếng Nhật mỗi ngày, sau khi làm 
quen với phong tục, tập quán và cuộc sống ở Nhật thì hãy bắt đầu công việc làm thêm.

Thẻ ngoại kiều

2) Chứng nhận sinh viên (thẻ sinh viên)

3) Đơn xin tư cách hoạt động ngoài

4) Hộ chiếu

Giấy tư cách hoạt động bên bên ngoài có thể được cấp phép nếu mang theo 4 giấy tờ dưới đây đến 
cục quản lý xuất nhập cảnh.Có thể tự mình đi xin được, nhưng nhân viên của trường Tokyo Gogaku 
Gakko sẽ tập hợp và đi xin cho các bạn.

Cho phép làm trong vòng 28 tiếng 1 tuần, các kỳ nghỉ hè, đông, xuân làm không quá 8 tiếng 1 ngày.

Xin giấy phép tư cách hoạt động bên ngoài

1) Thời gian

Học sinh được làm thêm nhưng không có nghĩa là việc nào cũng được. Du học sinh không được phép 
làm những công việc làm thêm có sự đụng chạm thân thể như quán mát xa, quán bar, pub, pachinko 
hay những công việc vi phạm phong tục tập quán. Nếu vi phạm, lập tức sẽ bị cưỡng chế về nước và 
chịu phạt nặng nề. Du học sinh tuy được phép làm thêm, nhưng hãy chú ý không tuân thủ quy định, 
không làm ảnh hưởng đến việc học tại trường.

2) Nội dung

Xung quanh Tokyo có rất nhiều các công việc làm thêm.Hàng ngày có rất riều công ty đưa ra các điều 
kiện tuyển dụng phù hợp. Nếu là người chăm chỉ thì ngay cả là người nước ngoài cũng có thể xin được 
việc. Trường Tokyo Gogaku Gakko sẽ giới thiệu các công việc phù hợp với trình độ của các bạn.

Để xin việc làm thêm cần phải ghi sơ yếu lý lịch. Và trải qua phỏng vấn cùng với người Nhật tại nơi xin 
việc làm thêm. Trường Tokyo Gogaku Gakko sẽ hướng dẫn những bạn có nguyện vọng xin làm thêm 
cách ghi sơ yếu lý lịch. Và luyện tập phỏng vấn xin việc.

Ngoài ra, rắc rối trong công việc làm thêm về cơ bản là tự mình chịu trách nhiệm giải quyết nhưng nhà 
trường sẽ hỗ trợ hết mức có thể. Khi đã quyết định công việc làm thêm thì nhất định phải báo cáo với 
nhà trường.

3) Giới thiệu việc làm thêm

Điều kiện tư cách hoạt động ngoài
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Sinh hoạt Q&A
Cuộc sống sinh viên

 Phí sinh hoạt tốn khoảng bao nhiêu?

 Trước khi có công việc làm thêm thì mỗi tháng chuẩn bị từ 12~13 man là yên tâm.

Q

A

Khí hậu của Tokyo thế nào?

Nhiệt độ trung bình, tháng 1, 2 là khoảng 5 độ, tháng 7, 8 là khoảng 26 độ. Nóng nhất là tháng 
8 với những ngày trên 30 độ tiếp diễn.
 Tháng 1, 2 trời lạnh, thi thoảng cũng có tuyết rơi ở Tokyo. Khi thời tiết giao mùa hãy cùng 
chuẩn bị những đồ cần thiết.

Q

A

Công việc làm thêm có thể bắt đầu được ngay không?

Trước tiên, sẽ xin tư cách hoạt động ngoài.
Trước khi bắt đầu công việc làm thêm cần chuẩn bị như là sơ yếu lý lịch, phỏng vấn, 
cũng cần thiết phải học thói quen và cách chào hỏi của người Nhật.
 Mặc dù trường muốn các bạn tập trung vào học tập cho đến khi làm quen được với 
tiếng nhật và cuộc sống ở Nhật, tuy nhiên nhà trường sẽ cung cấp các thông tin để các 
bạn có thể bắt đầu công việc làm thêm sớm.

Q

A

Sau khi đến Nhật, những thủ tục gì cần thiết ở Nhật.

Những thứ cần thiết như là, tham gia bảo hiểm y tế, mở tài khoản ngân hàng, mua điện 
thoại di động, đăng ký nơi cư trú. Nhân viên của trường sẽ hỗ trợ các bạn hết mức.

Q

A
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Cuộc sống sinh viên

Có các hoạt động tham quan hay sự kiện không?

Trong hoạt động ngoại khóa, sẽ đi thăm nhiều nơi ở Tokyo.
Theo như kế hoạch, các sự kiện, các cuộc thi hùng biện của lớp cũng phải phù hợp với 
các mùa . Hơn nữa, có rất nhiều những sự kiện như là ngắm hoa, các lễ hội, lễ hội bắn 
pháo hoa.

Q

A

Phải làm gì khi bị bệnh?

Các bạn đừng hoảng sợ khi bị bệnh hay gặp những tai nạn không mong muốn, hãy cùng tìm 
hiểu những bệnh viện ở gần trường và gần nơi làm thêm. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu những 
bệnh viện ngay gần văn phòng.　

Q

A

Hãy cho biết các quy định của Nhật Bản

Không được vừa đi vừa hút thuốc. Các nơi ở thì quy định những ngày đổ rác khác nhau. 
Hãy cùng tuân thủ những quy định mà nơi chúng ta sống.
Tiếng ồn và thói quen xấu tại nơi chúng ta sống sẽ gây phiền hà đến mọi người xung 
quanh, vì vậy cần phải chú ý.
Sau khi nhập học sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn chi tiết, vì vậy phải hiểu rõ các quy định 
và đưa nó vào cuộc sống.

Q

A



Nếu học thời gian dài ở trường thì cần phải có visa du học.
Đối với những học sinh được phép nhập học, trường sẽ làm thủ tục (visa du học) tại cục 
quản lý xuất nhập cảnh.

Hướng dẫn nhập học
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Thủ tục xin nhập học

Hãy nộp trực tiếp cho trường. Trước tiên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua E-mail.
Chúng tôi sẽ gửi những tài liệu cần thiết để làm thủ tục du học.

Phương pháp nộp đơn và nơi nộp đơn

Kỳ nhập học tháng 4:  Tháng 6 đến Tháng 11 
Kỳ nhập học tháng 7:  Tháng 9 đến Tháng 2 
Kỳ nhập học tháng 10:  Tháng 1 đến Tháng 5 

Tuy nhiên sẽ kết thúc tại thời điểm tuyển sinh đủ chỉ tiêu số lượng đề ra.
Phải mất một thời gian để xét hồ sơ nhập học
Cũng có những trường hợp yêu cầu bổ xung hồ sơ. Xin hãy nộp càng sớm càng tốt.

Thời hạn hộp đơn
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Hướng dẫn nhập học

Check hồ sơ và phỏng vấn. ( cũng có cả kiểm tra viết)

Những bạn được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú,nhà trường sẽ gửi (giấy phép nhập 
học) và ( giấy chứng nhận tư cách lưu trú), sau đó nhất định phải nộp lên lãnh sự quán 
nhật bản để xin visa.

(giấy chứng nhận tư cách lưu trú) sẽ được cấp phép vào : kỳ tháng 4 là cuối tháng 2, kỳ 
tháng 10 là cuối tháng 8 .

Phương pháp chọn lọc

Đơn xin nhập học ( sử dụng mẫu đơn của trường, tự người làm đơn điền ) 

Bản gốc bằng cấp cao nhất ( chẳng hạn như cao đẳng, đại học), ( cần có bản dịch 
tiếng Nhật)

Sổ học bạ cấp 3 hoặc bảng điểm các trường cao đẳng, đại học( cần có bản dịch tiếng 
Nhật)

①Học sinh tiểu học nhập học dưới 6 tuổi, những bạn nào 8 tuổi trở lên mới vào lớp 1 thì cần giấy xác nhận 

của nhà trường.

②Lý do du học cần viết về những kế hoạch, mơ ước tương lai…dựa vào kinh nghiệm, quá trình làm việc và 

học vấn của bản thân. Nguyên tắc chung trên 400 chữ.

Hồ sơ cần thiết để xin du học

1)

Đơn xin nhập học ( sử dụng mẫu đơn của trường, tự người làm đơn điền ) 2)

3)

Xác nhận thời gian học tiếng Nhật ( từ 200 tiếng trở lên)
Giấy xác nhận thời gian học tiếng nhật cần phải ghi chi tiết thời gian khóa học của 
trường, tổng số thời gian học của bản thân, tỷ lệ lên lớp, đánh giá thành tích, tài liệu 
học, trình độ học tập…( cần phải có bản dịch tiếng nhật)

5)

Giấy chứng nhận năng lực tiếng nhật N5 trở lên với bảng điểm, hoặc giấy chứng nhận 
đậu J. TEST trình độ E, F trở lên với bảng điểm. ( JLPT)

6)

7 cái ảnh ( ngang 3cm x dọc 4cm, ảnh chụp không đeo kính, ảnh mới chụp trong 
vòng 3 tháng. Không chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số).

7)

Giấy xác nhận công việc hiện tại của người làm đơn ( chỉ những người đang làm  việc 
trong thời gian nộp đơn)

8)

Bản sao hộ chiếu ( những người có hộ chiếu)9)

Bản sao chứng minh nhân dân10)

4)

Giấy tờ liên quan đến người làm đơn



Sân bay Narita → (tàu điện seikei) → Nipori → Otsuka  50 phút      2630 yên
Sân bay Narita → ( xe buýt tốc hành) → Tokyo → Otsuka   80 phút  1200 yên
Sân bay Haneda → tàu đường ray trơn → Hamamatsu machi → Otsuka  60 phút   700 yên

Tiếp cận
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Tiếp cận từ sân bay

2-22-9 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
Số điện thoại:TEL 03-5960-7233　FAX03-5960-7234
「Ga Mukaihara」3 phút đi bộ  (Toden Arakawa line)
「Ga Otsuka」　3 phút đi bộ ( JR Yamate line, Toden Arakawa line)
「Ga Higashiikebukuro」　7 phút đi bộ 　(Tokyo Metro Marunouchi  line)
「Ga Ikebukuro」　10 phút đi bộ ( Ymate line, Saikyou line, Shonanshinjuku line)

Địa chỉ và giao thông

Narita International Airport

Tokyo International Airport(Haneda)

IKEBUKURO
NIPPORI

UENO

AKIHABARA

TOKYO

HAMAMATSU
CHO

SHIBUYA

SHINJUKU

JR Yamanote Line

JR Chuo Line

Keisei Skyliner 

SHIBUYA
渋谷

しぶや

SHINJUKU
しんじゅく

AKIHABARA
あきはばら

UENO
うえの

IKEBUKRO
いけぶくろ

新宿

池袋

上野

秋葉原


