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Tại sao lại là Okayama？ 
Đây là thành phố có trị an tốt, ít xảy ra thiên tai như động đất 

Đặc trưng của Okayama là rất ít xảy ra thiên tai như bão và động 
đất nên học viên có thể an tâm sinh sống So với những thành phố 
như Tokyo hay Osaka, vật giá ở đây rẻ, dễ sinh sống 
 

Thành phố thân thiện, phù hợp với lưu học sinh 
Với dân số khoảng 72 vạn người, 
Okayama là thành phố không quá ồn ào 
cũng không quá yên tĩnh. Nơi đây có rất 
nhiều lưu học sinh Châu Á, và con người 
cũng rất thân thiện. Giao thông đi lại từ 
Okayama đến Tokyo và Osaka rất thuận 
tiện, bạn có thể đi bằng tàu siêu tốc 
Shinkansen hay xe buýt.  
 

Vật giá rẻ 
So với Tokyo,tiền thuê nhà ở đây chỉ bằng một nửa Vì vậy lưu học sinh sẽ giảm 
bớt gánh nặng kinh tế và an tâm học tập. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao học 

Trường đại học 

Trường cao đẳng 

Trường chuyên môn 

Tìm việc 

Nhật Bản   

 

Việt Nam 

Học viện  

ngoại ngữ  

  Okayama

“Chúng tôi sát cánh giúp ước mơ của bạn thành sự thật” 
Học viện ngoại ngữ Okayama là nơi đào tạo những con người mang tầm nhìn quốc tế thông 
qua việc giáo dục tiếng Nhật với mục tiêu nối vòng tay của mọi người khắp nơi trên thế giới. 
Được mệnh danh là “Vùng đất của ánh nắng mặt trời”- Okayama luôn có khí  
hậu ôn hòa, sạch đẹp và an toàn. Học viện nằm ngay tại trung tâm của thành  
phố và hiện có rất nhiều học sinh mang theo ước mơ của mình đến từ nhiều  
nơi trên thế giới đang học tập . Chúng tôi hi vọng rằng bằng tất cả khả năng  
và tấm lòng của mình thông qua việc giảng dạy và đào tạo tiếng Nhật sẽ giúp  
từng người trong các bạn đến học tại đây sẽ đạt được ước mơ của mình. 

 Chủ tịch hội đồng quản trị: Hiroko Katayama          
Xu hướng của những  

sinh viên tốt nghiệp 



Thời gian nhập học 
Tháng 4 , Tháng 10 

 

Thời gian học 
Buổi sáng  （cao cấp～trung cấp） 
     Thứ hai ~ Thứ sáu  9:00-12:50 

Buổi chiều  （trung cấp～ sơ cấp） 

Thứ hai ~ Thứ sáu  13:30-17:20 
＊ 20 giờ / tuần , 2 buổi sáng & chiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Điều kiền du học tại trường Nhật ngữ ở Nhật 

Học hết lớp 12 trở lên,hoặc những người sắp kết thúc giáo trình. 
Những người có chứng chỉ thi năng lực tiếng Nhật N5 trở lên.  
 

Thời gian nhận hồ sơ  
Sinh viên nhập học kỳ tháng 4  
⇒ Từ ngày 1 tháng 8 đến giữa tháng 11 

Sinh viên nhập học kỳ tháng 10  
⇒ Từ ngày 1 tháng 4 đến giữa tháng 5 

Phí   
 Phí tuyển sinh 20,000 yên 

 Trường hợp đóng cả năm 
Phí nhập học 50,000yen 

Học phí 600,000yen 
Tiền giáo trình 50,000yen 

Tổng 700,000yen 
Ngoài ra, phải đóng tiền Bảo Hiểm là 37,000yen / 1 năm và  
phí tham gia vào Hội học viên của trường 1,000yen. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuộc sống thoải mái tại ký túc xá  

Ký túc xá dành cho học viên cách trường khoảng 
15 phút đi xe đạp. Tại đây có trang bị lò sưởi, 
máy lạnh và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt 
nên học viên có thể an tâm sinh sống.  

Môi trường sinh hoạt và tính kinh tế 
Đường xá ở Okayama bằng phẳng, lại thường 
xuyên được trù̀ng tu nên rất nhiều người dùng xe 
đạp làm phương tiện đi lại chính. Đi xe đạp vừa 
tốt cho môi trường, vừa mang tính kinh tế lại rất 
tiện lợi.   

Chế độ học bổng  
Học bổng và các phần thưởng cho sự nổ lực sẽ 
được cấp cho các học viên có thành tích xuất sác 
trong quá trình học tập cũng như chuyên cần. 

Ban giáo viên tận tình, chu đáo 
Các giáo viên ưu tú sẽ có những buổi nói chuyện 
định kỳ với học viên để tư vấn cho học viên 
những khúc mắc trong cuộc sống riêng tư cũng 
như việc học tập tiếng Nhật. 

Thăm các gia đình người Nhật   
Sống ( homestay ) ở nhà người Nhật vào 
dịp cuối tuần 
Nhà trường sẽ giới thiệu các gia đình người Nhật 
cho các học viên có nhu cầu. Học viên có thể học 
được tiếng Nhật trong cuộc sống bằng cách đến 
thăm viếng hay ở lại nhà các gia đình này vào dịp 
cuối tuần. 

Giờ học thêm 
Sẽ có giáo viên chuyên môn phụ trách từng giờ học để hỗ trợ 
cho việc thi các môn như tiếng Anh TOEIC/TOEFL, môn 
tổng hợp, văn tiểu luận, sinh học, vật lý, toán học. 
Giờ học thêm này tất cả đều miễn phí. 

●Chế độ khuyến khích học tập cho những du học sinh tự túc 
(30,000 Yên/ tháng x 12 tháng).  
Năm 2016: Có 4 học viên của trường đã được nhận. 

●Học bổng của Quỹ học bổng LSH Asia  
(100,000 Yên / 1 học viên).  
Năm 2016: Có 1 học viên của trường đã được nhận. 

●Học bổng tập đoàn kỉ niệm Nakashima  
(10.000 yên/tháng x 12 tháng/ người)   
Năm 2016: Có 21 học viên của trường đã được nhận. 

●Học bổng của Học viện ngoại ngữ Okayama  
(50,000 Yên /1 người, cứ 6 tháng lại xét 1 lần).  
Năm 2016: Có 22 học viên đã được nhận. 

●Học bổng nỗ lực của Học viện ngoại ngữ Okayama  
(5.000 Yên/người, cứ 6 tháng lại xét 1 lần).  

Năm 2016: Có 43 học viên của trường đã được nhận. 

Chế độ 
học bổng 



Ký túc xá của học viên 
Khoảng cách từ trường ：20 phút đi xe đạp 
Loại phòng ：phòng đôi 
Tiền phòng ：Từ 179,000 Yên trở lên / 6 tháng / 1 người 
＊Tiền điện gas tính riêng 

 
 

 

Tiếng nói từ những học viên đang theo học tại trường  
Bui Van Canh 
Ngày 7 tháng 4 cái con số tưởng chừng như khó nhớ, vậy mà mình lại không thể quên. Đó là ngày mình 
đặt chân tới xứ sở Hoa Anh Đào. Cái cảm giác háo hức và hồi hộp như vẫn còn đây. Mình thực sự cảm 
thấy choáng ngợp trước sự phát triển của đường phố Nhật Bản, làm cho mình lại càng háo hức hơn về 
cuộc sống mới. Thế rồi tất cả những dòng suy nghĩ màu hồng đó chợt phai dần khi sự lạ lẫm, nỗi nhớ nhà 
phủ kín. Và rồi nhờ có sự chỉ dẫn, động viên của quý thầy cô cũng như các anh chị đi trước, giúp mình 
nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Đã gần 1 năm trôi qua môi trường này đã rèn luyện cho mình 
rất nhiều thứ, mình mạnh dạn hơn, biết suy nghĩ và quan tâm tới người khác nhiều hơn. Mình có điều nho 

nhỏ muốn chia sẻ với các bạn là”khi còn ở Việt Nam hãy cố gắng học tiếng Nhật thật tốt, để khi sang bên này có thể 
khám phá những điều thú vị nhé”. Hẹn gặp các bạn ở Học Viện Ngoại Ngữ Okayama. 
 

Bui Van Anh 
Kể từ khi qua Nhật tới giờ thấm thoát đã được nửa năm. Trước lúc sang Nhật mình rất háo hức, 
và khi đến Nhật được học ở trường thật sự rất vui. Các thầy cô giáo cực kì nhiệt tình và vui 
tính, rất thoải mái trò chuyện nên dù cho ban đầu tiếng của mình vẫn còn kém, nhưng không vì 
thế mà mình ngại giao tiếp bằng tiếng Nhật với thầy cô. Bạn bè cùng lớp, dù đến từ rất nhiều 

nước khác nhau, nhưng rất hòa đồng và thân thiện. Nói chuyện cùng các bạn, mình không chỉ hiểu thêm về đất nước các 
bạn, mà còn có thể luyện nói tiếng Nhật. Ngôi trường này tuy bé nhưng nó dường như là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi 
đây khiến mình không có cảm giác nhớ nhà. Dù xa gia đình nhưng các bạn hãy cố gắng lên, cố gắng học thật nhiều tiếng 
Nhật, giao tiếp thật nhiều, kết bạn thật nhiều. Và hãy tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống du học sinh nhé.Chúc 
các bạn có những trải nghiệm thật đẹp ở Học Viện Ngoại Ngữ Okayama. 
 

Tiếng nói từ học viên đã tốt nghiệp 
Luong Thi Thuy 
Mình đến với tiếng Nhật dường như là một sự tình cờ. Mình đã bắt đầu học tiếng Nhật và cũng 
đã bỏ cuộc rất nhiều lần mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Lúc mới vào trường, mình dường 
như không thể giao tiếp hay nghe giảng được vì quãng thời gian học quá ít ỏi ở nhà. Nhận được 
sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các thầy cô giáo, mình đã từng bước vững vàng hơn, không chỉ là 
có thể diễn đạt được điều bản thân muốn nói mà còn có thể kết bạn, trao đổi văn hóa với các bạn 
Nhật cũng như các bạn nước khác. Hiện mình đã được nhận làm tại một công ty gần trường, nên 

càng cảm thấy quãng thời gian học tập tại trường quả thật rất ý nghĩa. Chỉ cần bạn có quyết tâm và không từ bỏ! Hẹn gặp 
bạn ở đích không xa… 

 

Việc làm thêm 
 

 

Cơ sở vật chất Nhà bếp, Nhà vệ sinh, Phòng tắm 

Chi tiết thiết 
bị trong 
phòng 

Điều hoà, TV, bàn, ghế, giường, máy giặt, bếp 
gas, lò vi sóng, tủ lạnh, đồ nấu nướng, bộ đồ 
ăn, bộ chăn ga gối đệm 

Tại Học viện ngoại ngữ 
Okayama có nhân viên có bằng 
chuyên môn hỗ trợ về việc làm 
tích cực cung cấp thông tin 
cũng như hướng dẫn phỏng 
vấn việc làm thêm. 

Những người có visa du học, 
sau khi nhận được giấy phép 
làm thêm 1 tuần có thể làm 28 
tiếng(trong kỳ nghỉ dài 1 ngày 
được làm 8 tiếng) 

2-10 Funabashi-cho, Kita-ku, Okayama, 700-0841  JAPAN 
Tel:＋81-(0)86-231-5211 Fax:＋81-(0)86-225-4020 


