Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang có sự chuyển động thông tin, con người, hàng hóa, nguồn vốn,… giữa các
nước Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, thì nhu cầu về nguồn nhân lực quốc tế là rất cao. Nhà trường sẽ đào tạo những
nhân tài có thể hoạt động năng nổ trên toàn thế giới thông qua việc dạy tiếng Nhật và trang bị văn hóa Nhật bản cho
Học kỳ I
(Tháng 4, 5, 6)

các em.

Meiji Language School là tổ chức dạy tiếng Nhật nhằm mang lại cơ hội học tập tiếng Nhật
bình đẳng cho tất cả mọi người có mục tiêu đến Nhật Bản du học. Và nhà trường sẽ hỗ trợ học
sinh học lên Đại học và đào tạo để các em trở thành con người quốc tế trong tương lai.
Trong xu thế toàn cầu hóa của những năm gần đây, Nhật Bản đang ở vị trí đứng đầu thế
giới trong các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, y học, khoa học kỹ thuật, vì vậy, tôi khẳng định
rằng việc học tiếng Nhật sẽ mang lại cơ hội làm việc ngày càng lớn trên trường quốc tế.
Chủ tịch Tetsu Arakawa

MLS sẽ hỗ trợ các các em bằng sự đồng tâm hợp sức của toàn thể giáo viên để các em
đạt được ước mơ của mình.

Học kỳ III
(Tháng 10, 11, 12)

Học kỳ II
(Tháng 7, 8, 9)

Kỳ thi năng lực TN

Kỳ thi năng lực TN

Khai giảng
Hướng dẫn sinh hoạt

Nghỉ hè

Giáng sinh
Nghỉ đông

Du lịch bằng xe bus

Khái quát khóa học
・Khóa học lên 2 năm（2 năm: nhập học tháng 4）
・Khóa học lên 1,5 năm（1,5 năm: nhập học tháng 10）

Nội dung giờ học
Hiện nay, Nhật Bản đang dốc hết sức vào việc xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các
nước trên thế giới nhằm hướng tới “khai mạc Olympic 2020”. Vì vậy, chúng tôi cũng đang
hướng tới mục tiêu thành lập trường vào tháng 4 năm 2017 để góp phần vào nhiều hoạt động
hữu nghị của toàn thể nước Nhật.
Toàn thể giáo viên sẽ cố gắng hết mình để các em có thể học tập vui vẻ, hòa đồng, khỏe

Khóa học lên 2 năm
・1520 giờ/2 năm

38 tuần/1năm

4 giờ × 5ngày＝20 giờ/tuần

・Khóa học lên 1 năm 6 tháng
・1140 giờ/1,5 năm

28 tuần/1 năm

4 giờ × 5ngày＝20 giờ/ tuần

mạnh nhằm hướng tới ước mơ của mình. Hiện tại, chúng tôi rất đang mong đợi cuộc gặp gỡ
với các em. Ngoài ra, chúng tôi xin hứa rằng sẽ luôn theo sát các em trong thời gian sinh sống
Thầy Shobu Kantani

mới đầu tại Nhật Bản.

Cao cấp
Trung - Cao cấp
Trung cấp
Thi đỗ N1 kỳ thi
năng lực TN
Sơ - Trung cấp

Trước 7 tháng
Trước 6 tháng
・ Giới thiệu
trường.
・ Cấp phép Trước 5 tháng
・Đăng ký nhập nhập học.
học
* Kiểm tra năng ・ Chuẩn bị các Trước 2 tháng
lực tiếng Nhật.
・Thi tiếng Nhật * Chứng minh
tài chính của
người bảo lãnh.

・Phỏng vấn

loại giấy tờ để
đăng ký xin tư
cách cư trú tại
Nhật.
*Thu phí xét
tuyển hồ sơ.

Sơ cấp

・Thông báo Trước 1 tháng
giấy trúng
tuyển du học
tại Nhật.

Thi đỗ N3 kỳ thi
năng lực TN

・ Hoàn thành
thủ tục nhập học.
* Nộp các loại
phí nhập học.
・Xin visa.

Khóa học lên 2 năm

Khóa học lên 1,5 năm

Phí xét tuyển＊,Tiền nhập học

2 vạn yên + 4 vạn yên

2 vạn yên + 4 vạn yên

Tiền học phí

96 vạn yên

72 vạn yên

Tiền SGK, các khoản khác

36 vạn yên

27 vạn yên

Tổng cộng

138 vạn yên

105 vạn yên

*Chú ý: Phí xét tuyển là lệ phí làm các thủ tục để gửi đến Cục Xuất nhập cảnh. Trường hợp không được cấp visa, không dược
nhập học thì cũng không hoàn lại tiền.

※Tư cách, điều kiện nhập học：

. Hoàn tất chương trình học 12 năm trở lên
（cần có giấy chứng nhận）
. Nắm rõ được nội dung dạy học của nhà
trường, có chí học tập hướng tới mục tiêu học
lên.
. Người đủ khả năng trang trải kinh phí như
tiền học, tiền sinh hoạt trong quãng thời gian
học tại Nhật.

Thi đỗ N2 kỳ thi
năng lực TN

Học kỳ IV
（Tháng 1, 2, 3）
Cuộc thi hùng biện TN
Lễ hội búp bê
Lễ tốt nghiệp

