Điểm mạnh

Điểm mạnh

Điểm mạnh

Điểm mạnh

Điểm mạnh

Yêu cầu đối với việc ứng tuyển
１

Khóa học

２

Thời gian
ứng tuyển

３

Khóa học 1 năm / 1 năm 9 tháng / 1 năm 6 tháng / 1 năm 3 tháng

Tư cách
xin lưu trú

Thời gian nhập học

Thời gian nhận hồ sơ

Kỳ tháng 4

Đến giữa tháng 10

Kỳ tháng 7

Đến giữa tháng 2

Kỳ tháng 10

Đến giữa tháng 5

Kỳ tháng 1

Đến giữa tháng 8

Số lượng học sinh tối đa

80 học sinh

□ Học sinh đã hoặc chuẩn bị tốt nghiệp ở trình độ học vấn 16 năm trở lên.
Ngoài ra, những học sinh được công nhận có trình độ học vấn tương tự với trình độ học vấn
được nếu ở phía trên.
□ Người có năng lực �ếng Nhật đạt trình độ nhất định (Ưu �ên đối với trình độ năng lực Nhật
ngữ tương đương N4 trở lên)
□ Có ý thức học tập.
□ Có khả năng chi trả các chi phí trong thời gian học tập.

□ Tuyển sinh dựa trên nội dung hồ sơ đã nộp (Đơn xin nhập học/Sơ yếu lý lịch/Thư hỗ trợ tài
chính), phỏng vấn thông qua sử dụng Skype, và kết quả bài kiểm tra trực tuyến.

４

Phương thức
tuyển sinh

５

Các khoản chi phí

Ⅰ. Chi phí phải nộp trước khi nhập học
(Học phí 1 năm và các khoản phí khác)

Ⅱ. Chi phí phải nộp vào năm thứ 2
(Học sinh kỳ tháng 10-Trong 1 năm 6 tháng)
Chi phí

Chi phí
(đã bao gồm 10%
thuế �êu dùng)

Học phí

330,000 yên

363,000 yên

22,000 yên

Phí duy trì thiết bị

10,000 yên

11,000 yên

660,000 yên

726,000 yên

Phí hoạt động ngoại khoá

10,000 yên

11,000 yên

Phí duy trì thiết bị

20,000 yên

22,000 yên

Phí giáo trình (phí sử dụng iPad)

10,000 yên

11,000 yên

Phí hoạt động ngoại khoá

20,000 yên

22,000 yên

Tổng cộng

360,000 yên

396,000 yên

Phí giáo trình (phí sử dụng iPad)

20,000 yên

22,000 yên

Tổng cộng

750,000 yên

825,000 yên

Chi phí

Chi phí
(đã bao gồm 10%
thuế �êu dùng)

Phí tuyển khảo

10,000 yên

11,000 yên

Phí nhập học

20,000 yên

Học phí

６ Quy trình ứng tuyển và hồ sơ cần thiết

Trường chúng tôi sẽ hướng dẫn chi �ết cho các bạn trên trang Web của nhà trường.
□ Trang hướng dẫn nhập học： h�p://www.linguage-japanese-school.com/en/guide/

７

Về việc chuyển khoản

Về việc thanh toán cho các trường dạy �ếng Nhật, các bạn hãy sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế "Flywire" dành cho các tổ chức
giáo dục. Vì Flywire hỗ trợ �ền tệ của hơn 100 quốc gia, và có thể thanh toán thông qua việc chuyển khoản đến ngân hàng tại Nhật
hoặc thẻ �n dụng nên dịch vụ này được sử dụng tại hơn 220 quốc gia của du học sinh trên thế giới. Vui lòng tạo tài khoản của Flywire
từ một trang dành riêng cho các trường dạy �ếng Nhật, và �ến hành các thủ tục giúp chúng tôi.
※ Flywire hỗ trợ �ếng Anh, �ếng Trung, �ếng Nhật .

□ Trang chuyên dụng dành riêng cho các trường dạy �ếng Nhật：

h�ps://www.ﬂywire.com/pay/linguage-japanese-school

Giới thiệu khóa học 1
Trường hợp đã nhập học khóa 1 năm
và đạt trình độ N3 (Sơ trung cấp)

Khóa 1 năm

Sơ trung cấp

Trung cấp 1

（〜 6 tháng）

Trung cấp 2

（〜 9 tháng）

Thượng cấp

（〜 1 năm）

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Tiếng Nhật thương mại/ Giao tiếp

Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật

（〜 3 tháng）

Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật

Tiếng Nhật thương mại/ Giao tiếp

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật

Tiếng Nhật thương mại/ Giao tiếp

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật

Khóa 1 năm

Tiếng Nhật thương mại/ Giao tiếp

Thời gian biểu trong ngày
Sơ trung cấp

Nội dung giảng dạy

Lịch trình

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Giờ đầu tiên

Phát âm tiếng Nhật / Hán tự · Từ vựng / Diễn thuyết · Trắc nghiệm

Giờ thứ 2

Ngữ pháp và cụm từ biểu đạt (tiếng Nhật dùng là Hyogen) · Hiểu, lý giải

Giờ thứ 3

Cơ sở của kính ngữ

Giờ thứ 4

Phân tích bản thân

Giờ đầu tiên

Phát âm tiếng Nhật / Hán tự · Từ vựng / Nghe hiểu

Giờ thứ 2

Ngữ pháp và cụm từ biểu đạt (tiếng Nhật dùng là Hyogen) · Rèn luyện, luyện tập

Giờ thứ 3

Luyện tập đàm thoại theo tình huống

Giờ thứ 4

Những điều cơ bản khi thuyết trình

Giờ đầu tiên

Phát âm tiếng Nhật / Hán tự · Từ vựng / Diễn thuyết · Trắc nghiệm

Giờ thứ 2

Cấu thành văn chương hay còn gọi là cấu trúc câu · Hiểu, lý giải

Giờ thứ 3

Cơ sở của kính ngữ

Giờ thứ 4

PR về bản thân

Giờ đầu tiên

Phát âm tiếng Nhật / Hán tự · Từ vựng / Nghe hiểu

Giờ thứ 2

Phát triển cấu trúc câu / Làm việc nhóm

Giờ thứ 3

Phát triển luyện tập đàm thoại theo tình huống / Làm việc nhóm

Giờ thứ 4

Những điều cơ bản khi thuyết trình

Giờ đầu tiên

Hiểu văn hóa truyền thống

Giờ thứ 2

Hiểu văn hóa truyền thống

Giờ thứ 3

Cơ sở của kính ngữ

Giờ thứ 4

Phương pháp nghiên cứu doanh nghiệp

Giới thiệu khóa học 2
Khóa học 1 năm
6 tháng

Trường hợp khi nhập học bạn đã học khóa 1 năm 6 tháng
và đạt trình độ N4 (tức là tương đương nửa sau sơ cấp)

Sơ cấp 2

Sơ trung cấp
Trung cấp 1

Trung cấp 2
（〜 1 năm）

Thượng cấp 1

（〜 3 tháng 1 năm）

Thượng cấp 2

（〜 6 tháng 1 năm）

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Tiếng Nhật thương mại/ Giao tiếp

Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật

（〜 6 tháng）

（〜 9 tháng）

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật

（〜 3 tháng）

Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật

Tiếng Nhật thương mại/ Giao tiếp

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật

Tiếng Nhật thương mại/ Giao tiếp

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật
Hiểu được tiếng Nhật/ văn hóa Nhật

Khóa học 1 năm
6 tháng

Tiếng Nhật thương mại/ Giao tiếp
Tiếng Nhật thương mại/ Giao tiếp

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Thời gian biểu trong ngày
Sơ cấp 2

Lịch trình

Thứ Hai

Hỗ trợ hoạt động
tìm kiếm việc làm

Nội dung giảng dạy
Giờ đầu tiên

Phát âm tiếng Nhật / Hán tự · Từ vựng / Diễn thuyết · Trắc nghiệm

Giờ thứ 2

Ngữ pháp và cụm từ biểu đạt (tiếng Nhật dùng là Hyogen) · Hiểu, lý giải

Giờ thứ 3

Ngữ pháp và cụm từ biểu đạt (tiếng Nhật dùng là Hyogen) · Rèn luyện, luyện tập

Giờ thứ 4

Cấu thành văn chương hay còn gọi là cấu trúc câu · Hiểu, lý giải

Giờ đầu tiên

Phát âm tiếng Nhật / Hán tự · Từ vựng / Nghe hiểu

Giờ thứ 2

Ngữ pháp và cụm từ biểu đạt (tiếng Nhật dùng là Hyogen) · Hiểu, lý giải

Giờ thứ 3

Ngữ pháp và cụm từ biểu đạt (tiếng Nhật dùng là Hyogen) · Rèn luyện, luyện tập

Giờ thứ 4

Cấu thành văn chương hay còn gọi là cấu trúc câu · Rèn luyện, luyện tập

Giờ đầu tiên

Tham quan thực tế

Giờ thứ 2

Tham quan thực tế

Giờ thứ 3

Tham quan thực tế

Giờ thứ 4

Nhìn lại chuyến đi tham quan thực tế

Giờ đầu tiên

Phát âm tiếng Nhật / Hán tự · Từ vựng / Nghe hiểu

Giờ thứ 2

Ngữ pháp và cụm từ biểu đạt (tiếng Nhật dùng là Hyogen) · Hiểu, lý giải

Giờ thứ 3

Ngữ pháp và cụm từ biểu đạt (tiếng Nhật dùng là Hyogen) · Rèn luyện, luyện tập

Giờ thứ 4

Phát triển việc luyện tập văn chương / Làm việc nhóm

Giờ đầu tiên

Phát âm tiếng Nhật / Hán tự · Từ vựng / Diễn thuyết · Trắc nghiệm

Giờ thứ 2

Ngữ pháp và cụm từ biểu đạt (tiếng Nhật dùng là Hyogen) · Hiểu, lý giải

Giờ thứ 3

Hiểu văn hóa truyền thống

Giờ thứ 4

Hiểu văn hóa truyền thống

Quy trình xin việc
Đầu tiên hãy bắt đầu các việc mà bản
thân mình có thể！

❶ Nâng cao khả năng tiếng Nhật

Sự giúp đỡ từ Trường Nhật ngữ Linguage

・Cố gắng đạt đến trình độ (N1-N2) của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ!

Phân tích bản thân・Giới thiệu về bản thân

❷ Học tác phong kinh doanh của Nhật Bản

Trung tâm sẽ giúp các bạn tìm ra công việc bạn muốn làm, công
việc dành cho bạn, từ ngữ để thể hiện điểm mạnh, điểm yếu,
tính cách cũng như giấc mơ tương lai của bản thân.

・Hãy học tình trạng kinh tế của Nhật bằng cách đọc báo, xem thời sự!

❸ Thử suy nghĩ đến công việc mà mình muốn làm
❹ Tìm kiếm các doanh nghiệp mong muốn.
Tham gia các buổi thuyết trình, giải thích của
doanh nghiệp
・[Buổi thuyết minh chung]…
Là buổi thuyết minh, giải thích với địa điểm là hội trường tổ
chức sự kiện hay khách sạn cùng sự tham gia của nhiều công ty,
xí nghiệp. Trong 1 ngày các bạn có thể nghe các câu chuyện từ
nhiều công ty, có thể ứng tuyển ngay tại hội trường hoặc đăng
ký tham gia cho buổi thuyết minh, lần sau.

❺ Chọn lọc các ngành nghề, doanh nghiệp mà
mình mong muốn làm
❻ Thu thập thông tin

・ Khi lựa chọn các công ty vì yếu tố "Vì nổi tiếng...", "Vì lương
cao...sẽ dễ nghỉ việc ngay với lý do không hợp. Vì vậy trước
hết cần thu thập thật nhiều thông tin, và tìm ra công ty thật
sự "tốt" cho mình.

Hướng dẫn về quy trình tuyển dụng.
Nghiên cứu ngành ngề, doanh nghiệp
Tìm hiểu xem có các loại ngành nghề nào,doanh nghiệp và lĩnh
vực kinh doanh như thế nào? Bản thân yêu thích công việc gì,nếu
như không hiểu rõ thì có thể trao đổi với giáo viên và quyết định.

Đăng ký với các công ty có liên đới
「Sciseed」(Tập đoàn Zenken)
「Originator」(Doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho người nước ngoài)
Nếu đăng ký, các bạn sẽ được trao đổi, thảo luận với chuyên gia
hoặc tham gia các hội thảo.

Giới thiệu các khóa thực tập

Có thể học tập được tập quán của các doanh nghiệp Nhật
bằng việc trải nghiệm môi trường làm việc Nhật trước khi
làm việc thực tế.

Hướng dẫn phong cách tìm việc có thiện cảm
Hướng dẫn cách ứng xử, cách dùng từ ngữ và cách phục trang
gọn gàng.

❼ Dự thi, phỏng vấn

Hướng dẫn về tác phong
Việc rèn luyện tác phong trong kinh doanh như cách chào hỏi,
cách sử dụng từ ngữ, giữ lời hứa, khái niệm về thời gian trở
thành chìa khóa rất quan trọng.

Luyện tập phỏng vấn
Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch

❽ Làm việc!

Trao đổi, tư vấn về việc làm
Luyện tập phỏng vấn vòng 2, phỏng vấn
vòng cuối

LÀM THÊM
học sinh làm thêm như
thế nào ?
1 Du
Các điểm
quan trọng

2

Phải xin được "Giấy chứng nhận cho phép đi làm thêm"!

▶ Hơn nữa du học sinh được cho phép làm thêm 1 tuần 28 tiếng.

(Vào các kỳ nghỉ dài như là nghỉ hè thì 1 ngày được phép làm 8 tiếng.)

▶ Những công việc làm thêm bị cấm không được phép làm:

Các công việc liên quan đến dịch vụ như ngồi cùng và rót rượu cho khách trong các quán bar
nhỏ (bên Nhật gọi là snack) hoặc ở các quầy rượu trong sàn nhảy.
Đối với các nơi như tiệm Pachinko, cửa hàng mạc chược (Majan ten), cửa hàng tình dục (sex
shop) hoặc khách sạn tình nhân (love hotel), …
※Tuyệt đối không được làm thêm dù cho là công việc dọn dẹp, rửa chén bát hay phát tờ rơi.

Cách tìm kiếm việc làm thêm?
❶ Tìm kiếm trên các tạp chí thông tin đăng tuyển việc làm thêm.

Các tạp chí đăng tuyển thông tin làm thêm miễn phí được đặt ở nhiều nơi trên
toàn thành phố.

❷ Tìm kiếm trên mạng Internet các trang tuyển dụng.

Gõ từ khóa như " Việc làm thêm Du học sinh Tokyo", sẽ có nhiều thông tin
tuyển dụng nhân sự.
・二ホン de バイト (nihondebaito)：https://nihondebaito.com/
※ Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh. Trung Quốc. Việt Nam và Hàn Quốc

❸ Nhận được sự tư vấn của bạn bè.

Những anh chị đi trước, những người đang sống ở Nhật sẽ giới thiệu cho các bạn.

3

Có những công việc làm
thêm như thế nào?
Dọn dẹp các tòa nhà cao tầng―
Lương giờ khoảng 950-1100 Yen

Tokyo

Rửa chén bát trong các nhà hàng ―
Lương giờ khoảng 950-1100 Yen

Phân loại hàng hóa ―
Lương giờ khoảng 1000-1100 Yen

Tính tiền ở các cửa hàng tiện lợi ―
Lương giờ khoảng 950-1100 Yen
Phục vụ trong các quán rượu bình thường ―
Lương giờ khoảng 1000-1100 Yen
▶ Trường Nhật ngữ Linguage gần ga Shinjuuku nơi có trên 150 cửa hàng tiện lợi, nhiều cửa hàng thức ăn nhanh và nhà hàng gần
như không thể đếm hết.

▶ Mức lương làm thêm tối thiểu ở khu vực Tokyo là 932 Yen/giờ. So sánh với tỉnh có mức lương thấp nhất (714 Yen/giờ) là cao
hơn đến 218 Yen!

Ví dụ：trường hợp công việc làm thêm có mức lương 1000 Yen/giờ
Trường hợp làm việc 1 tuần 25 tiếng thì lương 1 tháng : 100,000 yên 25 tiếng × 4 tuần × 1,000 yên

東京
Tokyo

Tokyo có dân số khoảng 13,6 triệu người, trong đó có 480.000 người nước ngoài cũng
đang sinh sống tại đây. "Tokyo" này là nơi hội ngộ mọi người từ khắp nơi trên thế giới.
Đây là thành phố hấp dẫn đầy ắp các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, nhà hàng,
bảo tàng..., và nhiều điều thú vị.

1

Giá �ả ở Tokyo
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Sinh hoạt phí ở
Tokyo

Tokyo
phong phú số 1!

• Mức lương việc làm bán thời gian Khoảng 1.100 Yên/giờ (trung bình)
• Tổng số lượng khách du lịch từ nước ngoài Tổng thể khoảng 48%/năm
• Số lượng tòa nhà chọc trời Khoảng 1.200 tòa nhà

Mình xin giới thiệu về những
điều được xếp hạng 1 ở Tokyo • Số lượng tuyến tàu 62 tuyến�

Tại Tokyo, nơi quy hội nhiều sắc màu con người và sự vật, có rất nhiều thứ rẻ và tốt, món ăn ngon và số lượng các nhà hàng
cũng nhiều nhất Nhật Bản.
▶ Vật giá của hàng hóa và món ăn chính…
1,800 yên

Gạo(5kg)

Kẹo sô cô la

90 yên

Trứng(10 quả)

200 yên

Mì ramen(5 gói)

280 yên

Sữa bò(1,000ml)

190 yên

Coca cola(500ml)

90 yên

Bánh mì(6 ổ)

120 yên

Bia(350ml)

180 yên

Chuối

100 yên

Giấy vệ sinh(12cuộn)

280 yên

Hamburger

100 yên

Cơm thịt bò

350 yên

Mì Udon-Soba

300 yên

Bánh Gyoza(6 cái)

240 yên

Cơm cà ri

500 yên

Taxi(Lần đầu đi)

410 yên

tiền tiết kiệm cho
việc đóng học phí
¥10,000

Nếu so sánh phí sinh hoạt ở các thành phố lớn như là Tokyo với các
địa phương khác thì có phần đắt hơn. Tuy nhiên, mức lương của việc
làm bán thời gian…cũng được định mức cao.

tiền bảo hiểm
¥1,000

vui chơi, giải trí
¥8,000

Tiền tệ Nhật Bản là yên.
Các loại tiền giấy cótờ 10,000 yên
5,000 yên/1,000 yên.
Các loại tiền xu có đồng 500 yên
100 yên/50 yên/10 yên/5 yên/1 yên.
Phương thức thanh toán phổ biến
là tiền mặt nhưng bạn cũng có thể
sử dụng thẻ IC hoặc thẻ tín dụng.

tiền nhà
¥35,000

đồ dùng
hằng ngày
¥3,000
tiền điện thoại
¥7,000

điện, gaz, nươc
¥4,000

phí đi lại
¥4,000

tiền ăn
¥30,000
designed by Freepik
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Tiền thuê nhà ở
Tokyo

Hầu hết các du học sinh sống trong căn hộ được gọi là ký túc xá sinh viên hoặc nhà ở ghép.Với cả hai hình thức này, vì các
bạn chia sẻ một phòng với một số người nên có thể ở với chi phí thuê nhà thấp hơn khi thuê nhà ở một mình.
■ Ký túc xá

• Có nhiều trường hợp các bạn được quản lý bởi các trường học và công ty chuyên môn, các sinh viên có cùng quốc tịch,
cùng một trường sẽ được xếp vào cùng một lớp. Hầu hết các sinh viên sáu tháng sau khi nhập cảnh được sống trong ký
túc xá dành cho sinh viên.
• Tiền thuê nhà Trung bình 35.000 Yên/tháng

■ Ở ghép

• Các bạn có thể hình dung rất nhiều người có quốc tịch hoặc nghề nghiệp khác nhau hội ngộ và sinh sống,sinh hoạt cùng
nhau. Người Nhật cũng sử dụng dịch vụ này nhiều. Ngoài ra còn có nơi mà khách du lịch có thể sử dụng, mọi người đang
sinh sống với nhiều mục đích khác nhau.
• Tiền thuê nhà Trung bình 50.000 Yên/tháng

■ Căn hộ Chung cư

• Các bạn thuê phòng sau khi ký hợp đồng với công ty bất động sản tương tự như giao dịch với người Nhật. Các bạn cùng
thuê phòng với bạn bè hợp nhãn, và có thể sống theo ý thích của mình nhưng vì phòng cho thuê không được trang bị nội
thất và các thiết bị nên các bạn phải tự chuẩn bị tất cả. Hầu như các bạn cần phải có người bảo lãnh (công ty bảo lãnh) do
thủ tục khá phức tạp.
•Tiền thuê nhà Trung bình 80.000 Yên/tháng

※Tiền nhà này không bao gồm chi phí tiện ích và chi phí quản lý. Các chi phí đó phải được trả riêng.

