
清風情報工科学院のケォです
ベトナム語での進学相談ができます。
直接電話してもだいじょうぶですよ。
遠慮しないで連絡してネ！

学校法人 清風明育社　専門学校

清風情報工科学院 
SEIFU INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 

TEL:   06-6657-2369

Thân ái chào các bạn !
Các bạn hẳn đã thật sự quen với môi trường, cuộc sống cũng như Văn hóa ở xứ 
sở Hoa Anh Đào này chưa? Chắc hẳn so với những ngày đầu đặt chân đến và 
bây giờ ít nhiều đã có những thay đổi nhất định và trưởng thành rồi nhỉ!
Tuy nhiên, để đi đến thành công là còn cả 1 chặng đường dài và không hề dễ 
dàng gì phải không? Hơn thế nữa có nhiều bạn đang băn khoăn và trăn trở về 
những lựa chọn hoặc nên định hướng như thế nào trong tương lai để không 
phải hối tiếc. 
Đừng ngần ngại, hãy cởi mở trao đổi những khúc mắc trong lòng các bạn với 
những người đi trước nhé!

Thân ái chào các bạn!
Các bạn đã quen với môi trường , cuộc sống cũng như văn hoá ở xứ sở Hoa Anh Đào này chưa? Chắc hẳn 
so với những ngày đầu mới đến và bây giờ ít nhiều có những sự thay đổi nhất định và trưởng thành hơn rồi 
nhỉ?
Tuy nhiên, để đi đến thành công còn cả 1 chặng đường dài và không hề dễ dàng gì phải không? Hơn nữa, 
chắc có nhiều bạn đang băn khoăn và trăn trở với những lựa chọn hoặc nên định hướng như thế nào trong 
tương lai để sau này không phải hối tiếc nhỉ?
Nếu băn khoăn và trăn trở thì hãy mạnh dạn chia sẻ, trao đổi cởi mở những khúc mắc của các bạn với 
những mình và những người đi trước nhé!

Mình là Bùi Cường Thịnh, cựu sinh viên trường Học Viện Công Nghệ và Thông Tin I-Seifu. Hiện tại mình 
đến trường vào những buổi Open Campus.
 Mình từng học ở đây 2.5 năm nên cũng hiểu khá rõ về trường. Ngoài ra mình cũng là du học sinh như các 
bạn, cũng trải qua khó khăn trong nhiều vấn đề về học tập, định hướng tương lai,... nên phần nào cũng 
thấu hiểu được suy nghĩ của các bạn.
Cùng với những kiến thức đã được học và kinh nghiệm trong cuộc sống, mình rất vui nếu có thể chia sẻ và 
hướng dẫn cho cách bạn. Nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc, trong khả năng của mình thì rất sẵn lòng giải 
đáp và giúp đỡ các bạn. Còn điều gì chưa rõ thì mình sẽ cùng với các bạn trao đổi trực tiếp với thầy cô giáo 
phụ trách. Vậy nên các bạn đừng ngần ngại, hãy cùng thảo luận và chia sẻ với mình nhé !
Chúc các bạn có được trải nghiệm đáng nhớ với cuộc sống du học, mạnh dạn làm những điều mình muốn 
và đạt được thành công tại Nhật Bản.

Nếu các bạn có vấn đề gì liên quan đến sách vở, trường lớp 
thì có thể gặp mình ở trường. Còn nếu có thắc mắc gì, thì 
có thể liên lạc với mình qua:
Facebook: iseifu.jls
(Url: http://www.facebook.con/iseifu.jls)
Mình sẽ lắng nghe và chia sẻ với các bạn bất cứ lúc nào các 
bạn cần 


