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Hướng dẫn họcHướng dẫn học

Trường Ngoại Ngữ HANASAKU

Hãy cùng nhau làm nở「hoa Tiếng Nhật」

Hướng dẫn học

Let’ s bloom 
“the flower named Japanese language”



“Trường Ngoại Ngữ HANASAKU” là một trường Tiếng Nhật mới ở “Thành phố Saitama, quận 

Omiya” giáp ranh với thủ đô “Tokyo” của Nhật Bản. Tại trường học không chỉ có riêng các học 
viên, mà còn có các giảng viên và nhân viên của nhà trường cùng “học tập, rèn luyện” và “phát 
triển” bản thân nhằm hướng tới phương châm “tất cả cùng học tập” của nhà trường. Trường 
học và các lớp học rất mới, ngoài ra trong khuôn viên trường cũng có rất nhiều khu vực để các
bạn có thể nghỉ ngơi và giao lưu.

Trường Ngoại Ngữ HANASAKULà gì

「Mọi người đều là học giả」

Triết lý giảng dạy

「Mọi người đều là học giả」



－ u học dài hạn－ Đào tạo   －Du học dài hạn－

Tháng 4

Đào tạo－Du học ngắn hạn－

N5 N1

Khóa Học Tiếng Nhật Tổng 
Hợp 2 Năm

Khóa Học Tiếng Nhật Tổng Hợp

1 Năm 6 Tháng

Tháng 4 Tháng 10 Tháng 4 Tháng 3

Trung cấp  ～ thượng cấp

Sơ cấp ～ bắt đầu trung cấp

bắt đầu trung cấp

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng nhật JLPT

Tại trường học của chúng tôi, ngoài khóa du học dài hạn thì cũng có các “khóa du học ngắn hạn”. 
Đây là khóa học mà những bạn “muốn học Tiếng Nhật”, “muốn trải nghiệm văn hóa Nhật Bản” có
thể tìm hiểu, học tập trong khoảng thời gian 1 tháng. Thêm vào đó, cũng có rất nhiều các hoạt động 
khác mà các bạn có thể tham gia theo như mong muốn nguyện vọng của bản thân (ví dụ như : Ngắm 
hoa anh đào, viếng thăm chùa chiền, trải nghiệm các nét đẹp văn hóa...v.v.) 

Tại trường của chúng tôi, có một “Khóa học Tiếng Nhật tổng hợp” cho những bạn có mục
tiêu học lên các trường đại học.
Trong khóa học này, có hai khóa học đó là khóa học 2 năm và khóa học 1 năm 6 tháng. 
Nhằm hướng tới mục tiêu đạt được trình độ N1 của kỳ thi năng lực Tiếng Nhật khi kết thúc 
các khóa học. Mục tiêu học tập được đưa ra là tập trung học tập triệt để từ nền tảng cơ bản
của Tiếng Nhật từ trình độ sơ cấp ～ trình độ trung cấp trong năm đầu tiên sau khi nhập 
học, và vận dụng năng lực tiếng nhật trình độ cao vào học tập từ trình độ trung cấp ～ trình 
độ cấp cao trong năm thứ hai.

×Khóa du học ngắn hạn
(trong một tháng) 

Đào tạo tiếng nhật từ thứ hai đến thứ 6
90 phút × 2 tiết học



HỌC BỔNG
Tại trường học chúng tôi có thiết lập một chế độ học bổng riêng,
thực hiện hỗ trợ mang tính kinh tế cho những “Học viên chăm chỉ cố gắng”

HỌC BỔNG

các sự kiện thường niên

Chế Độ Hỗ Trợ Nghề Nghiệp

・

Thực hiện tư vấn các khóa học phù hợp sau khi hoàn thành khóa học tại trường Tiếng Nhật của 
chúng tôi theo thời gian thích hợp của từng cá nhân từ thời điểm bắt đầu nhập học.
Ngoài ra, các nhân viên có trình độ là “Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp” sẽ thực hiện trao đổi tư vấn 
trực tiếp, hỗ trợ cho sự phát triển về sự nghiệp trong tương lai dựa trên quan điểm đánh giá mang 
tính chuyên môn.

Trong 1 năm có rất nhiều các sự kiện cũng như hoạt động được tổ chức, chúng tôi rất mong muốn 

và hy vọng rằng sẽ tạo ra được nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi các bạn được giao lưu với người Nhật và 

văn hóa của đất nước Nhật Bản.

Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Thu Mùa Đông
・Lễ nhập học của học sinh khóa tháng 4
・Hoạt động ngoại khóa 

(dã ngoại)

・Bữa tiệc mùa hè 

・Đại hội thể thao
・Lễ nhập học của học sinh khóa tháng 10
・Lễ hội văn hóa

・Hoạt động ngoại khóa (dã ngoại)

・Cuộc thi hùng biện 

・Lễ tổng kết

Hiệu trưởng trường tặng thưởng
        ￥50,000 / Khi tốt nghiệp

Tặng thưởng đi học đầy đủ
   ￥3,000 / mỗi 3 tháng

Tặng thưởng đỗ chứng chỉ năng
         ực tiếng nhật (JLPT)
          ￥ 50,000 ~ 10,000

Những học viên có thành tích
xuất sắc và thái độ tốt trong cuộc
sống sẽ làm tấm gương cho
cho các học viên khác

Những học viên không nghỉ bất
cứ 1 buổi học nào trong khoảng
thời gian 3 tháng, và nộp đầy đủ
tất cả bài tập về nhà

Trong thời gian đang học tại
trường, những học viên đã thi đỗ
chứng chỉ năng lực Tiếng Nhật
JLPT sẽ nhận được các mức tiền
như sau:
N1 ￥50,000
N2 ￥30,000
N3 ￥10,000



Khóa Học Tiếng Nhật Tổng Hợp 2 Năm (Nhập học tháng 4) Khóa Học Tiếng Nhật Tổng Hợp 1 Năm 6 Tháng (Nhập học tháng 10)

Tiền Nhập Học

Phân Loại Năm Đầu Tiên  (Khi Nhập Học )          Các Năm Tiếp Theo Đơn vị là Yên    Nhật (JPT)

Tiền Nhập Học

Kí Túc Xá Của Trường Học

Học Phí Riêng Của Khóa Học

Khóa du học dài hạn

【Một ví dụ cụ thể】

Ví dụ về tiền thuê nhà

Giá tiền trung bình hàng tháng khoảng từ 20,000 yên ～ 30,000 yên

Trường chúng tôi đã thuê những tài sản ở khu vực xung quanh trường học và cung cấp cho các 
bạn học viên như một ký túc xá sinh viên. Các giáo viên của trường học sẽ đến thăm, kiểm tra ký túc 
sinh viên thường xuyên theo định kỳ, để hỗ trợ và giúp cho cuộc sống của các bạn du học sinh được
yên tâm an toàn

Học phí của khóa học  1 tháng là 50,000 yên (đã bao gồm chi phí tài liệu, giáo trình, sách giảng 
dạy. Không bao gồm chi phí nhà ở ký túc xá.)
Chi phí đối với các hoạt động sẽ tương ứng theo tư vấn và trao đổi riêng biệt.
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\1,034,400

\50,000
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\774,600

\684,600

\50,000

\40,000

\684,600

\684,600

0

0

\1,459,200

\1,369,200

\50,000

\40,000

\774,600

\684,600

\50,000

\40,000Lệ Phí Tuyển Sinh

Tiền Học Phí

Tổng Số

Phân Loại Năm Đầu Tiên  (Khi Nhập Học )          Các Năm Tiếp Theo Đơn vị là Yên    Nhật (JPT)

Lệ Phí Tuyển Sinh

Tiền Học Phí

Tổng Số

Khóa du học ngắn hạn 

※ Học phí nêu ở bên trên đã được bao gồm cả các loại chi phí như tiền bảo hiểm, chi phí hoạt động ng
khóa, chi phí tài liệu giảng dạy...



Số bưu điện 330 – 0834 

Điện Thoại : 048 – 871 – 5087 
Fax : 048 – 871 – 5086

E ‒ mail : info@jls ‒ tokyo .jp

Thành phố Saitama, Tỉnh Saitama

Số 2-828-1, Khu Amanuma, Quận Omiya,

 

HỌC BỔNG

HỌC BỔNGVị trí và nối vào

はなさく言語学校

JR 山手線

JR 中央線

JR 総武線

JR 京浜東北線

JR 常磐線

湘南新宿ライン

スカイライナー

高崎線

宇都宮線

埼京線

上越新幹線

東北新幹線

京急線

新宿
31 分

池袋
26 分

横浜
64 分

品川

東京
25 分

上野
19 分

大宮

新潟方面
宮城方面

日暮里

渋谷

浦和
 ７分

大宮駅までの所要時間
※乗り換え時間は含めておりません。

２５分 新宿駅から ３１分 池袋駅から ２６分

上野駅から １９分

成田空港から１０５分

６９分浦和駅から 羽田空港から７分

　成田空港
 　　１０５分

　羽田空港
 　　６９分

※新幹線利用

※新幹線利用

Từ ga Tokyo

Trường Ngoại Ngữ HANASAKU


