


Đội ngũ giáo viên hướng dẫn giảng dạy tại 

Wisdom là những  người có kinh nghiệm 

đào tạo trên 20 năm với vốn kiến thức sâu 

rộng về tiếng Nhật và đầy nhiệt huyết. Đối 

với các bạn học sinh lần đầu tiếp xúc với 

tiếng Nhật, giáo viên sẽ tận tình bỏ thời gian 

để dạy đi dạy lại những điều cơ bản nhất để 

các bạn có thể giao tiếp trong cuộc sống 

hằng ngày. Đối với những bạn học sinh có 

hướng thi vào các trường đại học, những 

trường ở cấp độ cao hơn thì giáo viên sẽ dựa 

kết quả kì thì đầu vào để đào tạo theo trình 

độ cao hơn đáp ứng nguyện vọng  học lên 

đại học của các bạn du học sinh. 

Ở đây con người với con người sẽ có 

những cuộc hội ngộ tốt đẹp. Bởi đây là nơi 

mọi người sẽ được giao lưu, học hỏi lẫn 

nhau. Mong muốn của chúng tôi là thông 

qua việc đào tạo tiếng Nhật để nuôi dưỡng 

nhân tài. Việc đào tạo những nhân tài có 

khả năng cống hiến cho việc lý giải và điều 

phối quan hệ quốc tế, những nhân tài có 

thể đối ứng trong một thế giới luôn luôn 

biến đổi ngày nay chính là tâm niệm của 

chúng tôi. 

FUYUMI NAEMURA 

 X Xin chào tôi là (NAME)                             

đảm nhiệm chức vụ chánh văn phòng 

tại HỌC VIỆN QUỐC TẾ WISDOM. 

Nắm bắt được tầm nhìn toàn cầu, Học 

viện của chúng tôi đặt ra mục tiêu đào 

tạo đội ngũ nhân sự có khả năng đối 

ứng được với yêu cầu quốc  tế hóa 

của xã hội hiện đại. Học viện của 

chúng tôi chào đón tất cả các bạn trẻ 

muốn học tiếng Nhật trên toàn thế 

giới. 

Hơn thế nữa nhân viên chuyên trách của 

học viện sẽ tiến hành các thủ tục xin cấp 

giấy phép cư trú, hướng dẫn đời sống, hỗ 

trợ tìm kiếm việc làm thêm, và báo cáo cho 

người bảo lãnh tình hình học tập của lưu 

học sinh theo định kì để các bạn có thể yên 

tâm với cuộc sống du học. Toàn thể giáo 

viên, nhân viên của học viện Wisdom luôn 

dốc hết sức ủng hộ cuộc sống du học của 

các bạn. Các bạn nhất định đến với học 

viện của chúng tôi để thực hiện giấc mơ của 

các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tại Nhật Bản. 

AKIRA KOGISO 



CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 

① Khóa học tiếng Nhật 2 năm 

Khóa 

Trình độ 
(môn học) 

Trình độ đạt được sau(20 tiếng/tuần) Thời gian 
học 

Số giờ học

Trình độ sơ 
cấp 

Có thể giao tiếp hàng ngày và những cú pháp đơn giảm. Luyên được cách 
nghe và nắm bắt được thông tin cần thiết khi hội thoại với người Nhật. 
Học được 500 chữ Hán.  

6 tháng (20 
tuần) 

400 tiếng 

Trình độ 
trung cấp 

Luyện tập đọc, viết những đoạn văn dài. Có thể đưa ra ý kiến cần thiết 
trong cuộc sống thường nhật. Học được 1000 chữ Hán 

6 tháng (20 
tuần) 

400 tiếng 

Trình độ cao 
cấp 1 

Có khả năng đọc được tên công ty trên báo, có khả năng nghe hiểu được 
đại ý của các bộ phim, luyên cách viết bài luận nhỏ. Học 1500 chữ Hán. 

6 tháng (20 
tuần) 

400 tiếng 

Trình độ cao 
cấp 2 

Đạt được khả năng tiếng Nhật cần thiết cho việc học tập nghiên cứu tại các 
cơ sở đào tạo cao đẳng. Viết bài luận, kĩ năng tranh luận. Học 2000 chữ 
Hán 

6 tháng (20 
tuần) 

400 tiếng 

Tổng cộng 24 tháng (80 
tuần) 

1600 tiếng 

②  Khóa học tiếng Nhật 1 năm 6 tháng 

Khóa 

Trình độ  

(môn học) 

Mục tiêu trình độ (20 tiếng/tuần) Thời gian 
học 

Số giờ học

Trung cấp Luyện tập đọc, viết những bài văn dài. Biết cách trình bày ý kiến về những 
việc cần thiết trong cuộc sống thường nhật. Học được 1000 chữ Hán. 

6 tháng (20 
tuần) 

400 tiếng 

Cao cấp 1 Đọc được những thông tin xã hội trên mặt báo, có khả năng nghe hiểu 
được đại ý của các bộ phim, luyện cách viết bài luận ngắn. Học 1500 chữ 
Hán. 

6 tháng (20 
tuần) 

400 tiếng 

Cao cấp 2 Đạt được khả năng tiếng Nhật cần thiết cho việc học tập nghiên cứu tại các 
cơ sở đào tạo cao đẳng. Cách viết bài luận, kĩ năng thảo luận. Học 2000 
chữ Hán. 

6 tháng (20 
tuần) 

400 tiếng 

Tổng cộng  18 tháng (60 
tuần) 

1200 tiếng 

③ HỌC PHÍ 

Khóa học 

Đóng lần 1 (Khi làm thủ tục nhập học) Đóng lần 2 Tổng cộng 

Tiền nhập học Học phí năm 
đầu 

Tiền sách, 
bảo hiểm 

Học phí 

(đến lúc tốt nghiệp)

Tiền sách, bảo 
hiểm 

Khóa  1,5 
năm 

50,000 yên 600,000 yên 55,000 yên 300,000 yên 35,000 yên 1,060,000 yên 

Khóa   2 
năm 

50,000 yên 600,000 yên 55,000 yên 600,000 yên 55,000 yên 1,380,000 yên 

※ 10,000 yên tương đương với 2,000,000 đồng (VND) 



LỊCH TRÌNH 1 NĂM                        NG KÍ ĐẾN LÚC NHẬP HỌC 

Tháng 4

Tháng 5
Tết đoan ngọ mồng 5 tháng 5 

Tập huấn PCCC 

Tháng 6 

Tháng 7 
Lễ thất tịch (mùng 7 tháng 7) 

Kì thi năng lực tiếng Nhật

Tháng 8 Nghỉ hè, tham gia các buổi giới 

thiệu của các trường đại học 

Tháng 9 Đi thăm quan khu vui chơi 

Lễ khai giảng, giới thiệu                             

Tháng 10 Lễ khai giảng của du học sinh 

Tháng 11 Dự kì thi dành cho du học sinh 

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Dự kì thi năng lực tiếng Nhật, 

nghỉ Đông, dự tiệc Giáng sinh

Lễ tạ ơn và cầu an Cuộc thi 

hùng biện

Giới thiệu văn hóa Nhật, 

Lễ tốt nghiệp, nghỉ xuân, ngắm 

hoa Anh Đào 

Kì thi dành cho du học sinh

①  Chuẩn bị hồ sơ

②  Nộp hồ sơ, đóng tiền xét duyệt hồ sơ
(20,000 yên) 

• Đối với học sinh có nguyện vọng học 2 năm 
(thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 5 
đến hết tháng 10) 

•Đối với học sinh có nguyện vọng học 1 năm 
rưỡi(thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 
11 đến hết tháng 4) 
•Sau khi đóng 20,000 yên tiền đăng kí nhập 
học thì mới được tính là đăng kí chính thức

③  Xét duyệt hồ sơ, tuyển chọn lần 1 

④  Tuyển chọn lần 2 (chọn trong số học sinh đạt 
lần 1), phỏng vấn trực tiếp và thi tuyển 
chọn 

⑤ Tuyển chọn lần 3 (những người đạt lần 2), 
phỏng vấn cùng bố mẹ (người bảo lãnh) 

⑥ Xin cục Xuất nhập cảnh Tokyo cấp tư cách lưu 
trú cho những học sinh trúng tuyển lần 3 

⑦ Nhận giấy chứng nhận đủ tư cách cư trú từ
cục Xuất nhập cảnh Tokyo  

⑧ Học sinh đóng tiền học, Trường gửi giấy 
chứng nhận cư trú và giấy phép nhập học 

⑨ Làm hộ chiếu, xin Visa 

⑩  Chuẩn bị xuất cảnh 

⑪  Đến Nhật 

⑫  Làm thủ tục nhập học 



Ký túc xá 

Chúng tôi chuẩn bị kí túc xá trong trường và 

những khu vực lân cận. Trong đó trang bị đầy đủ 

đồ điện, vật dụng hàng ngày để các bạn có thể 

sử dụng luôn sau khi tới Nhật. Học viện nằm ở 

Hamano không chỉ tiện đi Tokyo mà so với 

Tokyo thì vật giá rẻ hơn, là nơi dễ sống và có thể 

tập trung học tập



Những sự hỗ trợ giúp học sinh an tâm học tập     

1 là: Lớp học chia theo trình độ, số lượng học sinh ít, hiệu quả cao 

Theo quy chế giáo viên chủ nhiệm từng lớp sẽ theo sát trình độ của từng học sinh, cứ 3 tháng lại tổ chức kiểm tra 
trình độ, từ kết quả đó sẽ tổ chức lại lớp cho phù hợp với trình độ của từng cá nhân. 

2 là: Có tổ chức lớp học luyện thi kì thi dành cho du học sinh để chuẩn bị cho các bạn thi đại học. 

Các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ theo sát hướng dẫn, chỉ đạo các bước thi vào đại học. Các giáo viên chuyên 
nghiệp sẽ giúp các bạn dự thi kì thi dành cho du học sinh, và các kì thi chứng chỉ để đạt được nguyện vọng học 
nâng cao của các bạn. 

3 là: Bố trí nhân viên chuyên trách chỉ đạo cuộc sống, coi trọng việc chăm sóc tinh thần học sinh. 

Có đội ngũ nhân viên thân thiện như thành viên trong gia đình, có thể trao đổi về bất cứ khó khăn, lo lắng nào gặp 
phải trong cuộc sống thường nhật. Các nhân viên này luôn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ đạo phù hợp khi học sinh gặp 
khó khăn và đối ứng với khi có học sinh ốm, bị thương…  

4 là: Có những hỗ trợ giúp học sinh an tâm trong cuộc sống. 

Báo cáo định kì tình hình học tập, sinh hoạt của du học sinh cho cha mẹ, người bảo lãnh. Ngoài ra, trường hợp 
học sinh ốm hay bị thương, thì tất cả các khoản tiền chi trả cho việc điều trị sẽ được trả lại nhờ khoản tiền bảo 
hiểm đóng lúc đầu nhập học. 

5 là: Có nhân viên chuyên trách hỗ trợ, đưa ra những lời khuyên khi học sinh bắt đầu đi làm thêm hoặc thay đổi 
việc làm thêm. 

Gần học viện có nhiều nhà hàng, quán ăn, cửa hàng 24h, công xưởng sản xuất và trường văn hóa. Đối với những 
học sinh sau khi nhập học có được kiến thức, năng lực tiếng nhật nhất định sẽ được nhà trường chấp nhận cho đi 
làm thêm để có thêm trải nghiệm xã hội. 

Chế độ học bổng                 Hỗ trợ học nâng cao           Hỗ trợ hoạt động tìm việc làm 

1. Phần thưởng chăm học 
Wisdom 6000 yên 

Đối với học sinh không đi muộn, 
không nghỉ học trong 6 tháng sẽ 
nhận được học bổng này (1 năm 
2 lần). Đối tượng là lưu học sinh.

2. Thưởng thành tích ưu tú 
Wisdom 2000 yên 

Những học sinh có kết quả cao 
nhất lớp trong kì thi cuối kì sẽ 
nhận được học bổng này 

3. Học bổng học Wisdom 

Học bổng giảm 50% học phí 
dành cho một số học sinh của 
một số nước châu Á (những học 
sinh có thành tích học tập suất 
sắc tại các nước đó được đề cử 
và đạt qua sự sét duyệt của 

1. Đối với những học sinh có 
nguyện vọng thi vào đại học, nhà 
trường không chỉ dạy tiếng Nhật 
thông thường mà còn tiến hành 
dạy những kĩ năng đọc báo ,viết 
luận văn. 

2. Hỗ trợ những học sinh có 
nguyện vọng vào đại học, học lên 
lập kế hoạch hữu hiệu để đạt 
được mục tiêu đề ra. 

3. Đối với những học sinh có 
nguyện vọng học cao học thì 
ngoài dạy tiếng Nhật, học viện 
còn hỗ trợ cho học sinh học tập 
những lĩnh vực chuyên môn, học 
những vấn đề liên quan đến xã 
hội hiện đại, kinh tế, văn hóa… 

4. Hỗ trợ học sinh thi lấy các 
chứng chỉ quốc gia. 

1. Tư vấn 

Trao đổi về ngành nghề, doanh nghiệp mà 
học sinh có nguyện vọng xin việc. 

2. Cung cấp thông tin doanh nghiệp  

Giới thiệu thông tin của doanh nghiệp phù 
hợp với nguyện vọng của học sinh. 

Giới thiệu thông tin về quy mô, đặc trưng, 
môi trường làm việc. 

3. Giới thiệu học sinh với doanh nghiệp 

Từ những doanh nghiệp mà học viện giới 
thiệu sẽ giới thiệu học sinh với doanh 
nghiệp mà học sinh muốn xin vào. 

4. Phỏng vấn, quyết định tuyển chọn 

Chỉ đạo phương pháp dự phỏng vấn, cách 
giới thiệu bản thân. 

5. Hỗ trợ sau khi được nhận vào doanh 
nghiệp. 

Để học sinh có thể ổn định tại nơi làm việc, 
nhà trường vẫn tiếp tục hỗ trợ tư vấn sau 
khi học sinh đã được nhận vào làm việc. 

〔Những doanh nghiệp có thể giới thiệu〕

Trung tâm điều dưỡng, bệnh viện, doanh nghiệp sản xuất. 

Công ty liên quan đến IT, du lịch, công ty thương mại 



MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 

Môi trường xung quan                                                               

HƯỚNG DẪN GIAO THÔNG 

Trình tự đi từ ga gần nhất 

Đi bộ 3 phút từ cửa Đông nhà ga Hamano của tuyến JR Uchibo 

Học viện quốc tế Wisdom nằm ở thành 
phố Chiba, là trung tâm văn hóa, kinh tế, 
chính trị của tỉnh Chiba bên cạnh Tokyo. 
Ngoài ra, khu vực Kaihin Makuhari của 
tỉnh được gọi là đô thị mới được định 
hướng trở thành một đô thị mang tính 
Quốc tế. Đây là nơi tập trung dân cư, nơi 
làm việc, trường học và nhiều khu vui 
chơi. Chiba được chọn làm nơi tổ chức 
môn đấu kiếm, môn vật, môn tê kôn đô 
của thế vận hội Olympic Tokyo năm 2020 
và là thành phố vệ tinh quan trọng của 
vùng thủ đô. 

Thông tin khác 

Từ Hamano đến Tokyo (đi tàu nhanh tuyến JR Uchibo mất 
45 phút) 

Từ Hamano đến Akihabara (đi tàu nhanh tuyến JR Uchibo 
mất 53 phút) 

Từ ga Hamano của tuyến Uchibo mất 3 phút đi bộ 



Địa chỉ: 260-0824 Chiba-ken, Chiba-shi, Chyuo-ku, Hamano-cho 724-3 

Điện thoại: 043-290-9058 

Đi từ ga gần nhất: Đi bội 3 phút từ cửa Đông ga Hamano của tuyến JR Uchibo  

Fax: 043-290-9057 

E-mail: office@wisdom-academy.jp

Web: wisdom-academy.jp


