Xin chào các bạn !

Mình là Đặng Huyền Hải, quản lý du học sinh, sinh viên Việt Nam tại trường
Khoa Học Kỹ Thuật và Công Nghệ Thông Tin Seifu.
Ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ các bạn ít nhiều cũng đã thích nghi với đời
sống, môi trường và văn hóa tại đất nước Mặt Trời mọc này rồi nhỉ.
Tuy nhiên, trên chặng đường tiến đến thành công, sẽ còn rất nhiều điều các
bạn phải dừng chân lại và tự hỏi bản thân mình rằng kiến thức đã đủ vững
chắc chưa ?
Hay là những kỹ năng mềm có đủ hay không? Mình nên chọn trường gì ?
Ngành nghề nào? Sau này sẽ làm gì ?
Bạn là sinh viên nên công việc học hành phải đặt lên hàng đầu. Để thành công trong tương
lai, bạn cần phải học hành chăm chỉ, chịu khó tìm hiểu về chuyên ngành mình theo. Chọn
đúng trường, học đúng chuyên ngành không chỉ giúp bạn đạt được kết quả cao trong học
tập mà còn giúp bạn nắm vững kiến thức và tự tin hơn khi xin việc trong tương lai.
Vì vậy, việc định hướng như thế nào trong tương lai là rất quan trọng. Khám phá và trau
dồi là một phương pháp rất tốt để định hướng và định vị bản thân.
Sau khi kết thúc khóa học tiếng Nhật 2 năm ở trường tiếng nhưng bạn vẫn cảm thấy chưa
đủ tự tin để giao tiếp, chưa đủ kinh nghiệm và kiến thức để thi vào các trường trung cấp
chuyên nghiệp, liên thông lên cao đẳng , thi vào đại học, cao học thì khóa học luyện thi vào
các trường trung cấp chuyên nghiệp, đại học, hướng dẫn luận văn để học lên cao học ..v..v..
sẽ là cần thiết để trang bị hành trang bước tiếp trên con đường mình đang chọn.
Với những kinh nghiệm và kiến thức mình có được, cùng với các thầy cô phụ trách về việc
định hướng chọn trường trong tương lai, mình mong rằng mình sẽ có cơ hội được trao đổi và
hướng dẫn các bạn.

Nếu các bạn có bất cứ điều gì canh cánh trong lòng,
cần trao đổi, định hướng về tương lai, thì hãy đừng
ngần ngại , hãy liên lạc và trao đổi với mình hoặc
giáo viên phụ trách của trường nhé.
Đây là số điện thoại của trường : 06-6657-2369
Đây là số điện thoại cá nhân của mình : 080-9404-4445
Còn đây là ID Line của mình: pin.pin1204
Chúc các bạn nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trên
con đường phía trước.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.

清風情報工科学院

https://i-seifu.com/
https://www.facebook.com/pg/iseifu.jls/

清風情報工科学院のハイです

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。
連絡してネ！

TEL: 06-6657-2369

