
Được nhận định là Trường trung học chuyên nghiệp bởi Phủ Osaka

Được cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka công nhận là trường chấp hành nghiêm 
chỉnh thủ tục hành chính

Là hội viên của Hiệp hội Giáo dục Nhật ngữ, trường trung học toàn quốc

Là hội viên của tổ chức JALSA

Là hội viên của Hiệp hội Chấn hưng giáo dục Nhật ngữ (Tài đoàn)

Là hội viên của Hiệp hội Liên các chủng trường học, 
trường trung học thủ phủ Osaka ( Tổ chức )



Có 3 mục tiêu chúng ta cần học ở trường i-SEIFU

"Nghiêm túc"
Để làm nên thành công thì phải xây dựng được uy tín, 
để đạt được điều này thì phải học và tập luyện thật nghiêm 
túc thói quen tốt, lễ nghi phong cách của người Nhật 

"Thân thiết"
học cách biết quan tâm,chia sẻ và nghĩ đến người khác, 
tạo lập thật nhiều mối quan hệ bạn bè để cùng nhau 
hướng đến thành công

"Thành công"
cố gắng nổ lực nâng cao thực lực mỗi ngày, 
đưa bản thân tiến đến thành công thật sự

Nuôi dưỡng đào tạo nhân tài cống hiến cho xã hội, 
triệt để theo đúng bản chất truyền thống của Nhật Bản ĐỨC-KiỆN-TÀI

Phương châm giáo dục

Tư tưởng giáo dục

Xây dựng môi trường học đào tạo học viên mạnh mẽ về ý chí, tinh thần lạc quan, tự tin vương tới đạt được ước mơ

Xây dựng ngôi trường đào tạo nhân tài được xã hội tôn trọng, tín nhiệm và tin cậy

Xây dựng môi trường rèn luyện đào tạo ra được những học viên ưu tú kiện toàn về ĐỨC-KIỆN-TÀI

Xây dựng ngôi trường với đội ngũ giáo viên luôn hoàn thành tốt 
sứ mệnh truyền đạt ngôn ngữ… thông qua giáo dục

(Trường phổ thông, trường trung học cấp 2, 3)

(Trường phổ thông, trường trung học cấp 2, 3)

Ngành Nhật ngữ

trung học nghề

ngành máy tính tổng hợp IT

chuyên ngành Design-Illustration

chuyên ngành Game

chuyên ngành Network-Xử lý thông tin

Thương nhân
Thạc sĩ triết học danh tiếng

Tổng giám đốc - Thạc sĩ văn học 

Hướng dẫn đường học tiếp theo

Con đường học vấn sau du học

i-SEIFU luôn theo sát mục đích học tập và hướng dẫn học viên theo đúng quỹ đạo con đường đã chọn

Sau khi chọn con đường học tiếp theo, " hình thức đào tạo các bạn muốn vào làm việc ở công ty Nhật"

Nâng cao học lực

bổ sung kiến thức 
về văn hóa

cách ứng xử

thích nghi với môi 
trường trong công ty

Chọn theo học các ngành của trường i-SEIFU

học tiếp lên cao học

đại học

Làm việc ở các công ty có triển khai chi nhánh ở nước ngoài

làm việc tại Nhật Bản -  làm việc ở quê hương

làm việc liên quan đến Sản xuất-Dịch vụ-Thương mại-Nhà thầu

Hình thức đào tạo các bạn muốn về nước làm việc hoặc tự khởi nghiệp

Các trường
có liên kết

Trường trung học
dạy nấu ăn Tsumuji

Trường trung học
thiết kế y phục

Trường trung học
kỹ thuật trị liệu

Trường trung học
Thẫm mỹ Osaka

Trường trung họ
 nghề  Hospitalism

Trường trung học
Khoa học và Kỹ thuật Nhật Bản

Trường trung học
Khoa học và Kỹ thuật Nhật Bản

Trường trung học
Công nghiệp Osaka

Trường trung học
nghề Tu sửa kiến thiết

Về nước khởi
nghiệp hoặc vào
công ty làm việc

Lập công ty/ làm việc
về lĩnh vực ẩm thực-Bánh kẹo

về Botique kinh doanh quần áo

về Chấn thương chỉnh hình

về Thẫm mỹ

về Bridal Studio chụp hình cưới

về xưởng sửa xe hơi

 về Điện khí

về Hạ tầng cơ sở

 về Design Kiến trúc 

Đối với các bạn chỉ muốn học hỏi văn hóa Nhật Bản

Kịch truyền
thống Nhật Bản

Vũ đạo

Trà đạo

Truyện tranh Nhật Anime

Fashion,
văn hóa Nhật

POPS & IDOL Nhật Bản

Đáp ứng nguyện vọng học tiếp lên
Trường trung học nghề, Đại học, Cao học

Về nước

Lời chào phát biểu từ Thầy Hiệu trưởng 

Trường học viện Khoa học và Công nghệ thông tin SEIFU là 
trường giáo dục các bạn những kỹ năng có thể áp dụng thực 
tiễn cho cả Nhật Bản và ở tại Quê hương bạn. Là ngôi trường 
lấy đạo lý Phật giáo, truyền thống Nhật Bản làm nền tảng, chú 
trọng đào tạo Quản lý bản thân- Tinh thần nghiêm túc tham gia 
buổi học ở lớp- Lễ nghi và tiết độ cho học viên. Đối với khoa 
Nhật ngữ, không chỉ chú trọng việc nâng cao năng lực Nhật 
ngữ, mà còn có các lớp dạy Số học, các môn tổng hợp khác, 
nhằm giúp các bạn học viên có nguyện vọng thi đậu vào các 
trường đại học công lập hoặc tư lập nổi tiếng. Ngoài ra, trường 
còn tạo điều kiện cho học viên tham gia các chương trình giao 
lưu thể thao, cắm trại xa, tham gia vào lễ hội lớn, kéo dài hơn 
1400 năm được tổ chức hàng năm ở Osaka. Bên cạnh đó, các 
bạn còn được tham gia các buổi nói chuyện tọa đàm của các 
công ty xí nghiệp Nhật Bản. Vì vậy, các bạn có muốn trãi 
nghiệm với đời sống du học và nắm bắt thành công tại Nhật 
Bản không?!



Chính vì là khoa Nhật ngữ của trường trung học chuyên nghiệp, do đó chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc giáo dục các học viên có nguyện vọng học tiếp lên cao và mục đích đi làm.

Điểm mạnh và đặc sắc của khoa Nhật ngữ

Chương trình giáo dục được hoạch định,
vạch ra theo hướng phục vụ cho mục đích làm việc cho công ty Nhật Bản hoặc độc lập khởi nghiệp.
Hướng dẫn học viên đạt được mục tiêu làm việc cho công ty Nhật Bản hoặc độc lập khởi nghiệp. 
Học viên có thể học được những quy luật xã hội, lễ nghi cần thiết ở Nhật Bản, 
cũng như những kỹ thuật tự quản lý bản thân...

Hướng các bạn đạt được thành tích học tập vượt trội gấp bội hơn khi bạn còn ở trong nước.
Dưới đây là bảng thống kê thành tích học tập, bạn sẽ thấy được sự tăng trưởng rất lớn về
học lực của đa số các bạn học viên.

Kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản     Nhật ngữ        Bảng tăng trưởng thành tích học tập

Kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản
được xem ngang hàng với  kỳ thi thống
nhất của Trung Quốc

Thành tích học sinh của trường

Kỳ thi thống nhất Kỳ thi dành cho du họ
 sinh Nhật Bản

Kỳ thi thống nhất

Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng

Kỳ thi dành cho du họ
 sinh Nhật Bản

Họ tên

Điểm số
3 mônThứ hạng

Tên trường học tiếp lên cao

Đại học

Đại học

Đại học

Đại học

Đại học

Trường sẽ hổ trợ triệt để các bạn học viên muốn tiếp tục học lên cao bằng cách nhờ các chuyên gia phổ
cập ngoài giờ miễn phí các môn như Anh ngữ-Số học-Vật lý-Khoa học-Môn tổng hợp...

Thời gian 1 tuần ( Trường hợp các bạn trình độ Thượng cấp tiếng Nhật)         800 giờ trong 1 năm ( Trừ các môn đã lựa chọn )

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

" Giáo trình thượng cấp "
3 bài

" Giáo trình thượng cấp "
3 bài

" Giáo trình thượng cấp "
3 bài

" Giáo trình thượng cấp "
4 bài

" Giáo trình thượng cấp "
4 bài

Phương pháp Giải pháp hổ trợ Kỳ thi dành
cho du học sinh Nhật Bản

Academic-JavaNies
Tóm tắt/ Notetake (hổ trợ kỹ năng viết)

Giải pháp hổ trợ
Kỳ thi năng lực Nhật ngữ

Giải pháp hổ trợ
viết tường thuật, tiểu luận

Nghỉ trưa

Vật lý Các môn tổng hợp / Số học II Các môn tổng hợp Hóa họcSố học I

Anh ngữ Anh ngữCác môn học bắt buộc Các môn chọn lựa khác

Các kỹ năng cơ bản cho du học sinh học lên cao tiếp,
hoặc làm việc trong tương lai

Nuôi dưỡng nhân tài có khả năn
 làm việc chung với người Nhật

1- Nâng cao năng lực ứng dụng Nhật ngữ
Không chỉ có hổ trợ học viên trong các Kỳ thi năng lực Nhật 
ngữ, Kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản, mà cả trong 
đàm thoại, viết văn, email,...để học viên hiểu rõ tư tưởng, 
cách suy nghĩ của từng đối tượng, từng ngữ cảnh, bao gồm 
cả lễ nghi xã hội

2- Nâng cao kỹ năng trong kinh doanh-Đầu óc kinh doanh
Học viên sẽ được học cách tổ chức công ty Nhật, kinh 
tế-kinh doanh-những kiến thức thời sự, năng lực hành 
chính, và cả phong cách làm việc nhóm

3- Định hướng nghề nghiệp
Hướng dẫn thông tin về các loại ngành nghề- những yêu 
cầu của doanh nghiệp Nhật Bản, từ đó học viên tìm ra  mục 
tiêu cho bản thân, vạch ra kế hoạch và thực hiện 

Khóa học dài hạn

Khóa 2 năm ( khóa học chuyên môn ), nhập học từ tháng 4 / 
Khóa 1 năm rưỡi ( Khóa học cơ bản ), nhập học tháng 10

Thành tích học tập của mỗi bạn là khác nhau, nhưng trường sẽ hổ trợ triệt 
để học viên thi đậu vào các trường Đại học công lập hoặc Cao học.
Sự khác biệt về Giảng viên. Đa số đều là Giáo sư tốt nghiệp cao học, hoặc 
là giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy phong phú.
Điểm khác biệt trong hướng dẫn triết học. Theo lối chỉ dạy của Phật giáo. 
Nuôi dưỡng nhân tài mang 2 ngôn ngữ-2 thường thức

Lớp Sơ cấp

Đặt nền tảng học lên cao ở Nhật Bản,..
Luyện tập khả năng thấu hiểu tư tưởng thường nhật của người 
Nhật, nhắm đến mục tiêu đậu N3 kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Nói cụ 
thể hơn, là ở trình độ có thể đọc và hiểu sơ lược của các đoạn báo 
tiếng Nhật. Xa hơn nữa là ở mức độ học viên không gặp khó khăn 
với đời sống thường nhật, làm việc bán thời gian, du lịch cá nhân...                                                                     
Tùy vào năng lực của từng học viên, giúp đỡ nâng cao những kỹ 
năng cần thiết để thích nghi với đời sống ở Nhật bản.

Lớp học trung cấp

Học tiếp lên các trường Đại học tư lập nổi tiếng, 
hoặc liên thông vào trường trung học dạy nghề…
Nhắm tới mục tiêu đạt được trên 240 điểm trong kỳ thi du hoc sinh 
Nhật Bản, lấy bằng N2 trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Nếu nói chi 
tiết hơn thì ở mức độ, vừa tra từ điển vừa đọc báo tiếng Nhật, hoặc 
xem phim anime trên TV có thể hiểu được khoảng 80% tiếng Nhật. 
Hơn nữa, học viên có đủ khả năng làm leader, trưởng nhóm ở chỗ 
làm việc bán thời gian. Học viên đủ năng lực Nhật ngữ vào trường 
trung học nghề. Đây là bước tiến chuẩn bị cho khởi nghiệp trong 
tương lai!

Lớp Thượng cấp

Học lên Cao học- Đại học công lập
Nhắm tới mục tiêu đạt được trên 300 điểm trong kỳ thi du hoc sinh 
Nhật Bản, lấy bằng N1 trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Cụ thể hơn 
về trình độ học viên sẽ ở mức độ như sau, đọc hểu được báo tiếng 
Nhật; Nắm bắt nội dung bài giảng ở Đại học, cao học; đủ khả năng 
làm nhân viên chính thức cho công ty Nhật Bản. Hiện trường đang 
lập danh sách các bạn học sinh ưu tú đăng ký vào Quỹ khuyến học 
của Bộ Văn- Khoa học dành cho du học sinh tự túc.

H
ọc lên C

ao học- Đ
ại học- Trung học nghề

Lời nhắn từ tốt nghiệp sinh

Mình đã học được rất nhiều thứ ở trường SEIFU, và giờ mình đã đạt 
được nguyện vọng là thi đậu vào cao học, khoa nghiên cứu thông tin 
học của trường Kyoto.                                                                                                       
Cho dù đã tốt nghiệp ra khỏi trường, nhưng mỗi ngày mình đều nhớ 
về học viện Khoa học- Công nghệ thông tin SEIFU. Không chỉ được 
học tiếng Nhật từ trường lớp, mà còn được học rất nhiều thứ từ thầy 
cô, bạn bè, từ việc thụ giảng, chuyện về Nhật Bản,  cho đến những 
chuyện liên quan đến nhân sinh, con người. Thời gian được sống ở 
học viện Khoa học- Công nghệ thông tin SEIFU là một tài sản rất lớn 
đối với mình. Các bạn hãy cùng với Thầy cô, bạn bè ở trường SEIFU 
trãi nghiệm cuộc sống mà chỉ có du học sinh của trường mới có thể 
tận hưởng được sự vui vẻ, hạnh phúc thật sự khi ở đây.                                                                          
Cuối cùng mình muốn nói với các bạn rằng, điều mà mình nhận ra 
đầu tiên trong thời gian sống ở Kyoto  chính là " Osaka là nơi rất dễ 
sống đấy các bạn ạ! "

Từ học viện SEIFU, mình thi đậu vào trường Đại học Shiaga và 
trường Đại học thành phố Osaka. Ở học viện SEIFU không chỉ được 
học tiếng Nhật, mà mình còn được học về cách chuẩn bị thi cử, văn 
hóa Nhật bản, tập quán thường nhật…Mình cảm thấy thật sự rất biết 
ơn trường. Từ ngày đến Nhật bản, mình đã xem trọng việc lắng nghe 
lời khuyên của những Thầy cô rất tử tế với học sinh ở trường SEIFU. 
Sau đó, mình đã tự nhận biết để đạt được mục tiêu mình phải làm gì 
và định hướng rất rõ ràng mình sẽ theo đuổi ngành học nào, học tiếp 
lên trường nào. Mình hy vọng các bạn cũng sẽ vui, thích thú với đời 
sống phong phú ở trường SEIFU cũng như ở Nhật Bản.

Thời gian sống ở trường SEIFU đối với mình như một bảo vật trong 
đời người. Dưới đây là những gì mình suy nghĩ, mình sẽ rất vui nếu 
nó trở thành những lời khuyên hữu ích cho bạn!                                                                    
1- Tự tin, nổ lực cố gắng đến cuối cùng là điều quan trọng nhất.                     
2- Con đường ngắn nhất dẫn đến thi đậu chính là việc bạn phải trân 
trọng các bài giảng, tài liệu của trường và ôn tập nó thật nghiêm túc.                       
3- Đặt ra mục tiêu, dốc toàn lực vào kỳ thi dành cho du học sinh Nhật 
Bản.                                                                                                                     
4-Hãy tự làm phong phú đa dạng cho 1 năm đầu cuộc sống ở 
trường, tích cực tham gia các hoạt động của trường, vì đó sẽ là 
những kỷ niệm rất đẹp trong bạn.

N
hập học nội bộ trư

ờng i-S
E

IFU

Khóa dài hạn / Thủ tục nhập học, học phí

Phí xét tuyển

Tiền nhập học

Phí đào tạo năm

Tổng cộng

Thời hạn thu phí đào tạo năm

Nhập học tháng 4

Nhập học tháng 10

Đầu tháng 3

Đầu tháng 9

Tư cách làm hồ sơ dự tuyển sinh

Phải là người dưới 30 tuổi và hội đủ các điều kiện
dưới đây:  

Cho đến trước khi nộp hồ sơ tuyển sinh, phải đạt đủ trên 150 giờ 
học tiếng Nhật, hoặc phải có bằng năng lực Nhật ngữ N5 trở lên.

1- Hoàn thành chương trình học 12 năm của nước sở tại.
2- Nhắm đến việc học tập tiếng Nhật hoặc có nguyện vọng học lên 

tiếp vào các trường trung học nghề, đại học ở Nhật.
3- 

Thời hạn nộp hồ sơ ( 1 năm 2 lần nhập học )

Nhập học tháng 4 : từ ngày 1/9 ~ 10/12
Khóa học 2 năm ( Khóa chuyên môn )
※Trường hợp không cần xin gia hạn lưu trú thì đến 20/3

Nhập học tháng 10: từ 1/3 ~ 10/6
Khóa học 1 năm rưỡi ( Khóa bình thường )
※Trường hợp không cần xin gia hạn lưu trú thì đến 20/9

Nhập học tháng 4 có thể lấy 
được học vị chuyên môn
※Đối với học viên lấy được bằng học vị 
chuyên môn sẽ có thể học liên thông vào năm 
3 đại học hoặc đủ tư cách xin việc làm ở Nhật.

Việc học tập

Nội dung học tập



Nội dung đào tạo

Đáp ứng theo đúng mục đích học và mục tiêu học lên cao, học viên có thể chọn lớp hoặc khóa học thích hợp cho mình.

Dành cho các bạn muốn học liên thông các ngành của i-SEIFU

Đào tạo từ căn bản Kỹ thuật, lý luận Design, nhằm chuyên sâu vào lĩnh 
vực Web Design, Quảng cáo Design, …

Chuyên ngành Game

Khóa học Game Program /
Graphic- Animation

Ngôn ngữ C, CG, tác thành thiết kế, kịch bản,…học tập kỹ 
thuật cần thiết cho việc làm Game

Chuyên ngành xử lý thông tin-Network

Khóa học Hệ thống- Kỹ sư /
PC Master ( Hard ware )

Học  Windows 8, Visual Studio, ngôn ngữ C, Network...và thành thạo 
nâng cao năng lực kỹ sư xử lý thông tin tổng hợp

Sau khi hoàn thành khóa tiếng Nhật, học viên sẽ học bổ sung các môn cơ bản, tiếng Nhật nâng cao nhằm đạt mục tiêu 
thi đậu vào các trường đại học hoặc cao học mang tầm vóc cao tại Nhật Bản.

Dành cho các bạn yêu thích văn hóa Nhật Bản

Khóa học thính giảng ngắn hạn

Tùy vào trình độ của từng học viên, trường tạo cơ hội cho các bạn học tiếng Nhật chung với các học viên lớp chuyên ngành tiếng Nhật. 
Thêm vào chương trình đào tạo tiếng Nhật theo sách giáo khoa, ngoài ra học viên cũng có thể tham gia các lớp học hổ trợ cho kỳ thi du 
học sinh Nhật bản, kỳ thi năng lực Nhật ngữ, hoặc các lớp giảng về Văn hóa Nhật...

※Về chi tiết khóa học , mỗi năm vào cuối tháng 3 đều được đăng tải trên Home page của trường

※Về chi tiết khóa học , mỗi năm vào cuối tháng 3 đều được đăng tải trên Home page của trường

Thời gian học tập 4 tiếng/ ngày   thứ 2 ~ thứ 6 ( nghỉ thứ 7, CN )    Đơn vị thụ giảng : 4 , 6 , 8 , 10 , 12 tuần

Thời gian khai giảng Người mới bắt đầu ( tháng 4 / tháng 10 ), thành viên ( luôn có khóa mới )

Mức độ học tập Người mới bắt đầu cho đến học viên lớp thượng cấp

Điều kiện nhập học Không quan tâm đến tuổi tác-Người yêu thích tiếng Nhật / Lưu trú ngắn hạn hoặc người có tư cách lưu trú ở Nhật Bản

Học phí ( 4 tuần ) ( 12 tuần ) ※Đã bao gồm chi phí giáo trình

※Xin lưu ý, trong trường hợp có nghỉ hè chung với khóa học chuyên tiếng Nhật thì thời gian học sẽ được bù lại sau vào khóa hè.

Khóa đào tạo hè

Trong thời gian ngắn có thể hiểu và sử dụng được ngay tiếng Nhật thực tiễn vào du lịch.                                                                                                            
Không chỉ học bằng hình thức ngồi trên ghế nhà trường, mà còn giảng dạy qua dạng workshop ở khu dân cư, luyện tập tiếng Nhật thông 
qua các sự kiện hoạt náo như đi chơi xa, trãi nghiệm văn hóa, vừa học vừa vui với tiếng Nhật.

Thời gian khai giảng Tháng 7, tháng 8

Điều kiện nhập học Không quan tâm đến tuổi tác-Người yêu thích tiếng Nhật / Lưu trú ngắn hạn hoặc người có tư cách lưu trú ở Nhật Bản

Đời sống

Hổ trợ và giúp đỡ học viên

Với cơ sở vật chất trường học, ký túc xá... đảm bảo môi trường sống sung túc.  Dù sống xa nhà nhưng vẫn rất an tâm.

Kế hoạch năm

Lễ nhập học ( Khóa 2 năm )

Những buổi giao lưu giáo 
dục cách thích nghi môi trường

Khám kiểm tra sức khỏe định kỳ

Đi chơi xa

Giao lưu doanh nghiệp
( doanh nghiệp thuyết giảng )

Thi thử tại trường
( Năng lực Nhật ngữ- Du học sinh Nhật bản) 

Kỳ thi du học
sinh Nhật bản

Giao lưu thể thao

Kỷ niệm ngày thành
lập trường

Lễ hội Aizen

Buổi hội thảo tiến học

Speech Contest, hùng biện tiếng nhật

Khóa đào tạo hè

Khóa đào tạo hè

Nghỉ hè ( dành cho học viên dài hạn )

Buổi hội thảo phỏng vấn

Lễ nhập học ( Khóa 1 năm rưỡi )

Những buổi giao lưu giáo 
dục cách thích nghi môi trường

Thi thử tại trường
( Năng lực Nhật ngữ- Du học sinh Nhật bản)

Kỳ thi du học sinh Nhật bản

Giao lưu thể thao

Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ

Nghỉ đông

Nghỉ Tết

Hội phát biểu tiếng Nhật

Lễ tốt nghiệp

Nghỉ xuân

Nghênh đón tại sân bay

Đối với các bạn bất an do lần đầu tiên đến Nhật, máy bay đáp đến muộn…nhân viên trường 
sẽ đến tận sân bay đón các bạn về trường.
Những bạn có nguyện vọng nói trên, xin vui lòng đăng ký và thông báo rõ : thời gian đáp, mã 
số chuyến bay. ( Chi phí cho việc đi đón trên là 5,000 yen Nhật)

Ký túc xá

Các bạn có nguyện vọng có thể vào ở ký túc xá của trường 
với mức chi phí dành cho học sinh. Với chi phí hợp lý bạn có 
thể vào nơi ở an toàn, thuận tiện.
1 người 1 phòng. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết 
( Chi phí thủ tục vào ký túc xá là 5,000 yen Nhật)

* Ký túc xá với chi phí bao ăn: 73,000 yen Nhật ~  
* Không bao ăn: 30,000 yen Nhật ~

Hổ trợ và giúp đỡ học viên dài hạn

Hướng dẫn thủ tục xin visa trước khi nhập quốct

Hướng dẫn thủ tục làm Thẻ đăng ký ngoại kiều tại nơi 
sinh sống sau khi nhập quốc

Thay học viên làm thủ tục gia hạn Visa tại cục đăng ký nhập quốc

Thay học viên làm thủ tục đăng ký bồi thường 
khi có hỏa hoạn xảy ra

Thẻ giảm giá cho học viên ( phí giao thông-vé vào cổng các loại)

Đời sống an toàn_Đa dạng phong phú

Thảo luận bằng tiếng Anh/ Tiếng Trung Quốc

Lắng nghe và hổ trợ giải quyết sự cố, tai nạn/ Bệnh, trị liệu

Hổ trợ việc làm

Tham gia các hoạt động văn hóa
( Trãi nghiệm cắm hoa/ lễ hội văn hóa Aizen...)

Cắm trại xa

Tham gia đại hội thể thao

Cơ sở vật chất của trường

Là nơi tạo cảm giác trong lành làm nền tảng chủ đạo cho phát triển tư tưởng bản thân. 
Xung quanh là khu dân cư yên tĩnh,  là môi trường thích hợp cho việc học tập. Giữa các tầng có bố trí các không gian 
riêng, nhằm phục vụ tốt cho việc giao tiếp giữa giáo viên_học viên và giữa học viên_học viên

Webデザインコース／
ビジュアルデザインコース

ゲームプログラムコース／
グラフィック・アニメーションコース

システム・エンジニアコース／
パソコンマスター（ハードウェア）コース

Chuyên ngành Design-Ilustration

Khoá Web design/ 
Khoá Visual Design



Thông tin giao thông, 
môi trường xung quanh

Vùng kinh tế Phía Tây Nhật Bản, khu trung tâm văn hoá " OSAKA" là 
nơi học tập. 
Kyoto, Nara,Kobe,...giao thông đi đến các vùng lân cận đều rất tiện lợi.

Dân số của Osaka là 880 vạn 
người, nằm ở khu trung tâm 
phía tây Nhật Bản, là đô thị lớn 
ngang tầm với Tokyo. Là đô thị 
thương nghiệp tràn đầy hoạt 
khí, tấp nập, được yêu thích bởi 
các bạn trẻ do nền văn hoá đa 
dạng, phong phú.
Từ Osaka đi cố đô Kyoto, Nara, 
cho đến nơi có nhiều người 
nước ngoài sinh sống như Kobe 
chỉ 1 tiếng đồng hồ bằng xe 
điện. Hơn nữa, ở vùng Kansai 
này còn có thể tham quan 
chiêm ngưỡng được 5 khu di 
sản thế giới. Là nơi dù chỉ ở 
trong thời gian rất ngắn cũng có 
thể chạm và tiếp xúc với văn 
hoá đô thị hiện đại, văn hoá lịch 
sử có từ thời xưa.

Từ sân bay Osaka đi ga Tennoji chỉ 30 phút bằng xe điện trực tuyến

Nếu đi tuyến xe điện nội thành Uemachi Hankai đến 
[Ga Matsumushi] xuống xe sẽ đến ngay trước trường
Nếu đi tuyến đường sắt Tanimachi đến 
[Cửa ra số 6 của Ga Abeno ], sau đó đi bộ theo hướng 
Nam khoảng 6 phút sẽ đến trường
Nếu đi xe điện từ [Ga Tennoji] đến [ga Osaka Abeno bashi] 
sau đó đi bộ theo hướng Nam khoảng 15 phút sẽ đến trường
Nếu đi Tuyến đường sắt Mido Suji đến [Ga Showa cho] ,
sau đó đi bộ theo hướng Tây khoảng 10 phút sẽ đến trường

1-6-3 đường Maruyama, Quận Abeno, TP Osaka

Nếu đi tuyến đường sắt Sakai suji, Tuyến Nankai đến
[Ga Tenga Chaya] , sau đó đi bộ theo hướng 
Đông khoảng 20 phút sẽ đến trường


