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Tại hội trường thành 

phố Toyohashi 

Lời nhắn từ chủ tịch hội đồng quản trị 

 

Gửi đến những bạn đang có ý định du học 

 

Chúng tôi đang xây dựng môi trường để các em vừa học các kỹ năng “nghe”, “nói”, “đọc”, 

“viết”, vừa nuôi dưỡng khả năng giao tiếp tự do tại Nhật và học tập “văn hoá”, “lịch sử”, 

“phong tục, tập quán”, “đạo đức” của Nhật. 

Mục tiêu giáo dục của chúng tôi là thông qua quá trình học tập tại trường tiếng Nhật 

Toyohashi, các em sẽ trở thành những con người có thể cống hiến cho sự phát triển của 

Nhật Bản, của nước nhà và thế giới. 

Để làm được như vậy, trường tiếng Nhật đang dồn sức lực vào việc cải thiện môi trường, và 

đào tạo đội ngũ giáo viên. Thêm vào đó, trường còn xây dựng, tổ chức cơ cấu để các du học 

sinh cảm thấy “Việc lựa chọn trường tiếng Nhật Toyohashi quả là đúng đắn”. 

Trường có kiên kết với trường tiếng Nhật Okazaki, cùng tổ chức các sự kiện. Việc giao lưu, 

kết bạn với nhiều người hơn sẽ trở thành một tài sản quý giá về sau cho các em. 

Trường tiếng Nhật Toyohashi đang đợi các em, những học sinh có ước mơ, đầy ý chí và nghị 

lực. 

 
Chủ tịch hội đồng quản trị trường Nhật ngữ Toyohashi ông Yoshihiro 
Mugishima 
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Giáo viên. người quản lý chỉ 

đạo đời sống  thầy Nakagawa 

Nhân viên văn 

phòng ông Fujisaki 

 

Giáo viên. người quản lý chỉ 

đạo đời sống  thầy Takamitsu 

Lời nhắn từ giáo viên 
 

Giáo viên trường tiếng Nhật Toyohashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường liên kết của trường tiếng Nhật Toyohashi Giáo viên trường tiếng 
Nhật Okazaki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chào các em! 

Những em đang mong muốn đi du học 

Nhật Bản có muốn đến học tại trường 

tiếng Nhật của chúng tôi không?  

Các em có muốn làm phong phú một 

trang giấy quan trọng trong cuộc đời các 

em bằng cuộc sống tại Nhật Bản không?   

Chúng tôi muốn bảo vệ toàn diện cuộc 

sống du học tại Nhật của các em. 

Hãy cùng gặp nhau tại Nhật nhé các em! 

Giáo viên chủ nhiệm trường tiếng Nhật 

Toyohashi cô Fumie Itou 

 

Chào các em! 

Cô muốn chia sẻ với các em rằng cô rất 

thích tiếng Nhật. 

Điều gì đã khiến các em trở nên thích thú 

với tiếng Nhật vậy? Các em có yêu thích 

từ tiếng Nhật nào không? Các em muốn 

sử dụng tiếng Nhật để làm gì? 

Khi đến Okazaki và gặp cô, nhất định hãy 

nói cho cô biết nhé! 

Cô sẽ rất vui mừng nếu sau khi học tại 

trường tiếng Nhật Okazaki, các em ngày 

càng yêu thích tiếng Nhật, con người, xã 

hội và văn hoá Nhật Bản.  

Giáo viên chủ nhiệm tại trường tiếng Nhật 

Okazaki  Naeko Kawaguchi 
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Đặc trưng của trường  

1. Đào tạo năng lực tiếng Nhật 

Các em sẽ được phân chia thành các mức độ sơ cấp, trung cấp và thượng cấp, được bồi 

dưỡng đầy đủ cả 4 kỹ năng “nghe, nói, đọc, viết”. Hơn nữa, không chỉ trong lớp học, các em 

còn được tiếp xúc với tiếng Nhật bên ngoài trường học, hướng đến mục tiêu nâng cao việc 

học tập tiếng Nhật và năng lực giao tiếp tiếng Nhật tự nhiên. 

2. Đội ngũ giáo viên tâm huyết 

Với đội ngũ giáo viên đầy thành ý và tâm huyết, sẽ hỗ trợ từng em học sinh nâng cao toàn 

diện năng lực tiếng Nhật. Các em có muốn tham gia tiết học vừa vui vẻ lại dễ hiểu của đội 

ngũ giáo viên năng động hay không? 

3. Hỗ trợ học lên đại học, cao đẳng  

Trường của chúng tôi tổ chức hướng dẫn cụ thể để các em có thể học lên các trường đại 

học, cao học hay cao đẳng của Nhật Bản. Chúng tôi còn tổ chức “buổi giới thiệu học lên đại 

học, cao đẳng” và trao đổi cá nhân để các em tìm được trường nguyện vọng. Thêm vào đó, 

trường còn tổ chức đối sách cho “kỳ thi của du học sinh” và “kỳ thi năng lực Nhật ngữ tiếng 

Nhật”.  

4. Giao lưu văn hoá đa quốc gia 

Chúng tôi nhận học sinh từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó, các em có cơ hội giao lưu 

với rất nhiều học sinh các nước khác và làm quen với môi trường sống đa văn hoá. 

5. Cung cấp ký túc xá dành cho học sinh 

Để các em sau khi nhập học có thể yên tâm học tập, trường có cung cấp ký túc xá dành cho 

học sinh. 

6. Nhân viên thân thiện 

Nhân viên luôn thân thiện, nở nụ cười để khích lệ và hỗ trợ cuộc sống học tập của các 

em. Hơn nữa, các nhân viên còn tổ chức hỗ trợ, cho lời khuyên các em để xin các loại visa 

du học.  
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Ký túc xá của trường 
 

Trường tiếng Nhật Toyohashi có chuẩn bị ký túc xá, hỗ trợ triệt để cho cuộc 

sống của học sinh. 

 

Các điểm đặc sắc khác 

 

Trường có liên kết với trường tiếng Nhật Okazaki, sử dụng 

chung một chương trình giảng dạy, vì thế các em sẽ được 

tham gia tất cả lễ hội, sự kiện tại Okazaki và Toyohashi. 

Trường tạo ra cơ hội như vậy mỗi tháng một lần, để các 

em được hoà mình, làm quen với xã hội như một người 

dân của khu vực. 

Thông qua các hoạt động này, các em không chỉ học ngôn 

ngữ đơn thuần, mà được học ngôn ngữ sống, đồng thời 

hiểu thêm về ”văn hoá”, “phong tục, tập quán” của Nhật 

Bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường tiếng Nhật Okazaki 

写真提供：岡崎市 

写真提供：豊橋市二川宿本陣資料館 
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Khái quát về khoá học 
 

Khoá học lên đại học, cao đẳng (2 năm, 1 năm 6 tháng) 

Tư cách nhập học Tốt nghiệp THPT trở lên（Người đã hoàn thành chương trình giáo 

dục tại trường trên 12 năm） 

Thời gian học 2 năm hoặc 1 năm 6 tháng 

Thời gian nhập học Tháng 4 và tháng 10 

Tư cách Visa Visa du học 

 

(１) Tư cách: Trên nguyên tắc, khoá học  lên cao đẳng, đại học yêu cầu trình độ tốt nghiệp 

THPT trở lên. 

(２) Visa: Khoá học lên cao đẳng, đại học yêu cầu học trên 1 năm 6 tháng, dưới 2 năm, theo 

nguyên tắc sẽ kết thúc vào tháng 3. Dựa theo giấy báo nhập học trường cấp, loại Visa cần 
xin là “du học”. Trong quá trình học, nếu thoả mãn được các điều kiện nhất định, sẽ được 
phép gia hạn Visa nếu cần thiết. 

(３) Thời gian nhập học: Thán g 4 và tháng 10 

(４) Thời gian học: Tiết học kéo dài 1 tiếng 45 phút. Thời gian học sẽ giống như dưới đây. 

 

Thời gian học（Thứ 2~ thứ 6） 

 

※Ngày nghỉ là thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ của Nhật, kỳ nghỉ hè, nghỉ đông và cuối kỳ học. 

 

(５) Việc làm thêm: Trường hợp của Visa du học, sau khi xin “cho phép hoạt động ngoài tư 

cách” tại Cục quản lý Nhập cảnh, các em được phép làm thêm trong số giờ quy định.  

(６) Ngoài ra: trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật trường học, không đóng tiền 

học phí, hoặc vắng mặt thời gian dài, thành tích học tập kém, không tuân theo chỉ thị của 
thầy hiệu trưởng, có thể bị xuất trình lên Cục quản lý Nhập cảnh và phải về nước.  

 

Lịch học 
 

Số ngày học và thời gian học của các khoá 

 

Tên khoá học Thời gian học 
Bắt đầu, kết húc 

kỳ học 
Số ngày học 

Số thời gian tiết 

học 

Khoá học lên đại học, 

cao đẳng (2 năm) 

2 năm 
Tháng 4- tháng 3 80 tuần 1600 giờ 

Khoá học lên đại học, 

cao đẳng (1,5 năm) 

1 năm 
6 tháng Tháng 10- tháng 3 60 tuần 1200 giờ 

 

Buổi 

sáng 

①08:30～09:15 

②09:25～10:10 

③10:20～11:05 

④11:15～12:00 
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Cụ thể về từng khoá học 
 

Khoá học lên đại học, cao đẳng (2 năm) 

 
 
 

Khoá học lên đại học, cao đẳng (1,5 năm) 
 

 

 

 

Phân chia 

lớp 

Số giờ học 

Khái quát về lớp học Số tuần 

học 

Số giờ học 

trong 1 

tuần 

Tổng số giờ 

học 

Sơ cấp 20 tuần 
20 giờ 

（5 ngày) 
400 giờ 

 Từ vựng, hán tự đơn giản 

 Ngữ pháp sơ cấp 

 Giao tiếp thường ngày cơ bản 

Trung cấp 20 tuần  
20 giờ 

（5ngày) 
400 giờ 

 Ngữ pháp trung cấp 

 Đọc văn bản phức tạp 

 Giao tiếp thường ngày  

Thượng 

cấp I 
20 Tuần  

20 giờ 

（5ngày) 
400 giờ 

 Ngữ pháp thượng cấp 

 Đọc báo, tiểu thuyết, tạp chí 

 Giao tiếp nhiều chủđề 

 Luyện tập viết văn, phỏng vấn 

Thượng 

cấp II 
20 tuần 

20 giờ 

（5ngày) 
400 giờ 

 Đọc văn bản phức tạp hơn 

 Giao tiếp với chủ đề khó 

 Luyện tập viết văn, phỏng vấn 

Phân 

chia lớp 

Số giờ học 

Khái quát về lớp học Số tuần 

học 

Số giờ học 

trong 1 tuần 

Tổng số giờ 

học 

Sơ cấp 20 tuần 
20 giờ 

（5 ngày) 
400 giờ 

 Từ vựng và hán tự đơn giản 

 Ngữ pháp sơ cấp 

 Giao tiếp thường ngày cơ bản 

Trung 

cấp 
20 tuần 

20 giờ 

（5 ngày) 
400 giờ 

 Ngữ pháp trung cấp 

 Đọc văn bản phức tạp 

 Giao tiếp thường ngày 

Thượng 

cấp 
20 tuần 

20 giờ 

（5 ngày) 
400 giờ 

 Ngữ pháp thượng cấp 

 Đọc báo, tạp chí, tiểu thuyết 

 Giao tiếp nhiều chủ đề 

 Luyện tập viết văn, phỏng vấn 
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Toyohashi: Trường Nhật ngữ Toyohashi tọa lạc tại thành phố này 
 

Thành phố Toyohashi nằm ở miền đông nam bộ của tỉnh Aichi là thành phố lớn với dân số 

380,000 người. Nằm giữa Tokyo và Osaka nên tiện lợi cho việc đi lại giữa hướng Đông và 

Tây. Khí hậu ấm áp nông nghiệp thuận lợi trồng được nhiều loại rau và trái cây. Hơn nữa, 

nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như lễ hội cầm pháo hoa và lễ hội ma quỷ Toyohashi 

vẫn còn được duy trì. 

 

Vị trí trường tọa lạc 

Trường Nhật ngữ Toyohashi nằm ở khu 

trung tâm thành phố gọi là Haccho Douri, 

gần đó có trụ sở Ủy ban thành phố và sở 

cảnh sát Toyohashi. 

 

Giao thông 

Từ trường đến nhà ga đi bằng xe điện sau đó đi 

bộ mất khoảng 11 phút. Chuyến tàu điện này 

hiếm thấy ở khu vực Tokai vì đường ray nằm 

trong trung tâm thành phố và chỉ có ở thành phố 

Toyohashi. 

 

 

Phương tiện giao thông bằng tàu điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất phát từ sân bay quốc tế Chubu 

 

 

 

Tokyo 
Tokai Shinkansen loại tàu Hikari（Loại tàu Kodama） 

Mất khoảng 1 tiếng 23 phút（Mất khoảng 2 tiếng 20 phút） 

Shin Osaka 
Tokai Shinkansen loại tàu Hikari（Loại tàu Kodama) 

Mất khoảng 1 tiếng 30 phút (Mất khoảng 1 tiếng 37 phút) 

Nagoya 

Tokai Shinkansen loại tàu Hikari (Loại tàu Kodama) 

Mất khoảng 19 phút (Mất khoảng 24 phút) 

JR Tàu điện khu vực Tokai (Loại tàu cao tốc) 

Mất khoảng 51 phút 

Nagoya 

(Meitetsu) 

Tàu điện Meitetsu (Loại tàu tốc hành) 

Mất khoảng 49 phút  

Sân bay quốc tế 

Chubu 

Tàu điện Meitetsu tuyến ra sân bay 

(Loại tàu tốc hành) Hướng Tokoname  
Ga 

Jingumae 

Tàu điện Meitetsu 

（Loại tàu tốc hành） 

Mất khoảng 29 phút Mất khoảng 43 phút 

Toyohashi 
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©豊橋市トヨッキー 
Điểm tham quan thứ 1：Lễ hội 

Thành phố Toyohashi là thành phố có 

nhiều lễ hội. Trong số đó có lễ hội Gion 

là lễ hội bắn pháo hoa lớn nhất phía 

đông Mikawa được tổ chức ở đền Thần 

đạo nằm gần trường vào tháng 7 hằng 

năm. Các bạn có thể thưởng thức tiết 

mục bắn pháo hoa khoảng 12,000 phát 

và tiết mục cầm pháo truyền thống có 

lịch sử khoảng 450 năm. 

 

Điểm tham quan thứ２：Công viên động thực vật tổng hợp Toyohashi 

Công viên này được người dân thành phố yêu thích như 

công viên thân quen gần gũi, và nó cũng là công viên hiếm 

thấy trên toàn quốc gồm có 4 loại hình gom chung với nhau 

như vườn thú, vườn thực vật, bảo tàng lịch sử về tự nhiên 

và khu vui chơi. Đặc biệt các bạn 

có thể rất thích thú khi tận mắt thấy 

gấu trắng Nam cực lao xuống hồ. 

Các bạn có thể tham quan từ viện 

bảo tàng lịch sử về tự nhiên cho 

đến vườn thú, vườn thực vật và có thể học được lịch sử trái đất từ 

lúc hình thành, phát triển đến ngày nay. 

 

Điểm tham quan thứ３：Thành Yoshida 

Thành Yoshida mang tính lịch sử được xây dựng vào thời chiến quốc 

tồn tại được xem như biểu tượng của thành phố Toyohashi. Thành trì 

này nằm trong công viên Toyohashi rộng lớn. Trong khuôn viên công 

viên ngoài thành trì này còn có bảo tàng 

mỹ thuật và cở sở thi đấu thể thao như 

bóng chày và nó trở thành nơi giải trí của 

người dân thành phố. Công viên này nằm 

gần trường nên các bạn có thể ghé qua 

sau giờ học để thư giản. 
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Giới thiệu về các sự kiện trong năm  

 

Lịch trong năm 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4

•Lễ nhập học

•Định hướng cho học sinh mới

•Ngắm hoa (Okazaki)

Tháng 5

•Lễ hội tháng 5

•Kiểm tra sức khoẻ

•Du lịch, tham quan (Matsumoto...)

Tháng 6
•Trải nghiệm văn hoá Nhật Bản

Tháng 7

•Thất tịch (Ngưu Lang- Chức Nữ)

•Lễ hội pháo hoa (Toyohashi)

Tháng 8

•Nghỉ hè

•Lễ hội pháo hoa (Okazaki)

Tháng 9

•Đại hội thể dục, thể thao

•Luyện tập phòng chống thiên tai

Du lịch, tham 
quan tháng 5 
nhằm mục đích 
kiểm tra trình độ 
tiếng Nhật của 
các em đã tiến độ 
bao nhiêu. 

Vào mùa hè, khu 
vực gần trường 
sẽ diễn ra lễ hội 
pháo hoa. Sẽ rất 
vui và nhộn nhịp 
đó các em! 
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Các hoạt động học tập văn hoá Nhật Bản  

 

Không chỉ dạy tiếng Nhật, trường còn tiến hành chỉ đạo với mục tiêu cho các em hiểu biết và 

quen dần với văn hoá Nhật Bản.  

Cùng với các sự kiện, lễ hội hàng năm của Nhật Bản, trường còn đưa thêm rất nhiều sự kiện 

vào chương trình giảng dạy để học sinh hiểu biết nhiều hơn về “Nhật Bản”. 

 

 

 

Tháng 10

•Lễ nhập học

•Định hướng cho học sinh mới

•Lế hội Toyohashi (Toyohashi)

•Halloween

Tháng 11

•Kiểm tra sức khoẻ

•Lễ hội hoa cúc

Tháng 12

•Ngắm lá đỏ (Koranke)

•Noel

•Nghỉ đông

Tháng 1

•Đón gia thừa (Chùa Inari Toyohashi)

Tháng 2

•Tiết phân

•Lễ hội quỷ (Toyohashi)

Tháng 3

•Lễ hội Hina

•Tham quan thực tế (Bảo tàng của Toyota)

•Lễ tốt nghiệp

Từ giữa tháng 11 đến 
tháng 12 các em sẽ 
được đi ngắm lá đỏ. 
Các em còn được 
thưởng thức đồ ăn 
Nhật rất ngon đấy! 

Vào tháng 3, các 
em sẽ được đi 
tham quan thực tế 
tại viện bảo tàng. 
Các em sẽ được 
tham quan nền kỹ 
thuật đại diện cho 
kinh tế Nhật Bản. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOYOHASHI 

TOYOHASHI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL  

〒440-0806 Tỉnh Aichi thành phố Toyohashi Hacchoudoori 1-18 

TEL +81-532-43-5300 

FAX +81-532-43-5301 

 

 

Tỉnh Aichi 

Okazaki 

Toyohashi 

Nagoya 


