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School introduction

School of trust

Attentive student guidance

Giới thiệu
về trường

Thành phố tự do - tự quyết hướng đến tương lai

Một học viện được tin cậy

Hướng dẫn học sinh 

S A K A I

Với thành tích kết quả chỉ đạo trong quá khứ, 
trường nhận được sự tín nhiệm từ nhiều nơi.

Luôn chú trọng việc chỉ đạo sao cho phù hợp với từng
học sinh một. Kết quả là nâng cao tỉ lệ đến lớp và tỉ lệ 
học lên cao.

　

Trường đươc Hiệp hội chấn hưng giáo dục Nhật Bản công nhận.
Hiệp hội chấn hưng giáo dục Nhật Bản là cơ quan kiểm tra chất lượng của các trường
Nhật ngữ. Học viện của chúng tôi là trường giáo dục tiếng Nhật được Hiệp hội chấn 
hưng giáo dục Nhật Bản công nhận.

Học viện Shin-A cũng là trường hợp chuẩn (trường ưu tú) 
được Cục quản lý xuất nhập cảnh công nhận

Chứng nhận trường hợp chuẩn chỉ được cấp cho những cơ sở giáo dục có sự quản lý học sinh 
theo học một cách thích đáng. Tại học viện chúng tôi thực hiện quản lý và nghiêm khắc đối với tỉ
lệ đến lớp của học sinh. Ngoài ra, với lợi thế của một Trường hợp chuẩn, thì số lượng giấy tờ, hồ
sơ cần thiết khi xin tư cách lưu trú cần phải chuẩn bị cũng ít nhất.

Gia hạn thời 
gian lưu trú khi

 đang học tại trường

100%
（2014年度）

Tỉ lệ đi 
học bình quân

98.5%
Tỉ lệ học
lên cao

100%
（2014年卒業)

Dành cho các bạn có nguyện vọng

Trường nằm ở khu "Sakai-Higashi" - trung tâm của thành 
phố Sakai, nơi tập trung các khu hành chính và nhiều tiệm 
tạp hóa, các mặt hàng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày 
mà bất cứ thứ gì đều có thể dễ dàng tìm thấy. Cách khu 
mua sắm sầm uất "Namba" của Osaka khoảng 15 phút tàu 
điện, 30 phút đến "Umeda", và 50 phút đến Sân bay quốc 
tế Kansai, một địa điểm hoàn hảo dễ dàng đi đến các khu 
vực trọng yếu ở Osaka. Giao thông rất tiện lợi nên còn có 
thể đi đến Kyoto hay Kobe vào buổi chiều hay những ngày 
nghỉ. Nào các bạn! Hãy cùng trải nghiệm cuộc sống du học 
Nhật Bản tại Sakai!

Đối với học viện ngôn ngữ quốc tế Shin-A có 2 điều cực kỳ quan 
trọng. Một là hỗ trợ giúp học sinh có thể vào được trường mình 
muốn học tiếp lên cao sau khi đã tốt nghiệp tại trường. Trường sẽ 
giúp đỡ hết mình để giúp các bạn thực hiện được ước mơ của 
mình. Thêm một điều nữa là chỉ dạy cho học sinh về "Chào hỏi - 
Lễ nghi" tại Nhật. Chào hỏi tuy là một việc đơn giản, nhưng việc 
mỗi ngày gặp gỡ ai cũng đều chào thật to "Xin chào" thì không 
phải là dễ dàng gì. Khi đến trường thì phải chào hỏi thật to, rõ 
ràng. Trước tiên hãy cùng tập cho mình thói quen này nhé. Sau 
đó trường sẽ hướng dẫn các bạn để có thể trở thành một học 
sinh biết lễ nghĩa, biết thẳng thắn nói "Xin lỗi" khi sai, biết "Cảm 
ơn" khi được giúp đỡ. Học viện chúng tôi luôn mong muốn những 
du học sinh đã tốt nghiệp ở trường trang bị được vốn tiếng Nhật 
và kiến thức về lễ nghi tại Nhật sẽ trở thành những nhân tài phát 
huy được năng lực của bản thân trong môi trường quốc tế.

Học viện ngôn ngữ quốc tế Shin-A nằm ở Sakai - là thành 
phố lớn thứ hai ở Osaka. Sakai là một trong số ít những đô 
thị cấp quốc gia tại Nhật, nơi tập trung nhiều khu thương 
mại, giao thông cực kỳ thuận lợi. Mặt khác, giá cả so với 
Osaka thì rẻ hơn và là khu vực rất yên tĩnh nên rất dễ sống.  
Lịch sử của Sakai có thể nhắc đến là "Daisenryo Kofun" với 
lăng mộ của Thiên Hoàng Kofun là một địa điểm tham quan 
chính của thành phố. Ngoài ra, là quê hương của người 
sáng lập ra Trà đạo "Sen no Rikyu" nên Trà đạo ở đây rất 
được xem trọng. Một Sakai như thế chính là một thành phố 
đại diện tiêu biểu cho Nhật Bản - nơi truyền thống và hiện 
đại, thanh bình và phồn thịnh cùng hòa hợp song tồn với 
nhau.
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Đội ngũ giáo
viên phong phú

Lớp phân theo cấp độ

Nội dung học tập

Chế độ chủ nhiệm lớp

Sơ cấp Tiền trung cấp

Trung cấp Hậu trung cấp

Nâng cao

POINT 1 POINT 2 POINT 3POINT 1 POINT 2 POINT 3
Hướng dẫn học lên cao

Thảo luận riêng với
giáo viên chủ nhiệm.

Buổi tư vấn học
lên cao tại trường

Buổi học luyện 
thi Kỳ thi du học

Hỗ trợ dự thi Luyện tập thi vấn đáp

POINT 1 POINT 

POINT 3 POINT 4 POINT 5

POINT 1 2POINT 2

POINT 3 POINT 4 POINT 5

Tuy nhiên, trường có qui định riêng về việc nhận học bổng này.

Japanese-language education Admission guidance

Cấp độ N4, N5. Học phát âm chính 
xác và căn bản về Ngữ pháp, Từ 
vựng, Hán tự. Mục tiêu là có thể nói 
chuyện hội thoại đơn giản.

Cấp độ N3. Học tiếng Nhật sử dụng 
trong hội thoại hằng ngày. Mục tiêu là 
có thể nghe hiểu và nói chuyện hội 
thoại hằng ngày được.

Có những học bổng để khuyến khích học từ 
chính phủ, các đoàn thể cấp cho những du 
học sinh có thành tích ưu tú. Mỗi năm 
trường sẽ chọn ra những học sinh để nhận 
những học bổng này. Ngoài ra, trường cũng 
có chế độ học bổng riêng để khuyến khích 
những học sinh cố gắng học. Nhận được 
học bổng hay không là tùy vào sự nỗ lực 
của chính mình và tất cả mọi người đều có 
cơ hội như nhau.

Mỗi lớp sẽ có một giáo viên chủ nhiệm 
sẽ chú ý đến từng học sinh một trong 
lớp. Hiểu và chỉ rõ những phần còn yếu 
của mỗi học sinh và hướng dẫn khắc 
phục một cách phù hợp nhất.

Thảo luận nhiều lần cho đến khi 
quyết định được trường và ngành 
muốn học thật cụ thể. Giáo viên đã 
có kinh nghiệm hướng dẫn học lên 
cao sẽ giới thiệu những trường đại 
học phù hợp nhất với trình độ và mục 

đích cho từng học sinh.

Trường mời những giảng viên từ 
những trường dự bị đến và tổ chức 
các tiết học về Toán, Lí, Các môn tổng 
hợp (Địa-Sử-Kinh tế chính trị). Học 
sinh trong trường có thể học hoàn toàn 
miễn phí.

N h ữ n g  g i á o  v i ê n  c ó  k i n h  
nghiệm sẽ giúp kiểm tra từ hồ 
sơ đăng ký đến "Lí do nguyện 
vọng đăng ký" khi thi vào đại 
học, và hướng dẫn chỉnh sửa 
nội dung "Bản kế hoạch nghiên 
cứu" khi đăng ký vào Cao học.

Thi học lên cao đối với du học sinh 
đều có thi vấn đáp. Dựa vào những 
thông tin các kì thi vấn đáp trước đây, 
trường sẽ luyện tập thi vấn đáp cho 
học sinh tùy theo trường muốn đăng 
ký. Đồng thời cũng sẽ hướng dẫn cho 
học sinh về tác phong khi đi thi tại 

Trường tổ chức buổi tư vấn học lên 
cao, mời những giáo viên từ các 
trường đại học đến tư vấn cho những 
học sinh vẫn chưa quyết định được 
trường hay ngành muốn học. Buổi tư 
vấn này có rất nhiều trường đại học 

tư lập, quốc lập tham gia.

Cấp độ N2. Học Ngữ pháp, Từ vựng, 
Hán tự nâng cao. Mục tiêu là có thể 
đọc và nghe hiểu những đoạn văn 
dài.

Cấp độ N1. Nâng cao những kĩ năng cần thiết để thi vào đại học và sau khi vào 
đại học. Mục tiêu là có thể giao tiếp, thảo luận trôi chảy với người Nhật.

Cấp độ N1, N2. Học Ngữ pháp, Từ 
vựng, Hán tự ở mức độ cao hơn. Mục 
tiêu là có thể hội thoại và viết được 
văn ở mức độ nâng cao.

Giáo viên phụ trách khác 
nhau tương ứng với từng 
môn, từng cấp độ. Học 
sinh sẽ được tham dự 
từng tiết học sở trường 
của từng giáo viên phụ 
trách tiết học đó.

Học sinh sẽ được học lớp tương ứng với cấp 
độ của mình. Không quá khó cũng không 
qúa chán mà với mức độ để học sinh có thể 
cảm thấy thích thú nhất, giúp nâng cao khả 
nâng tiếng Nhật.

Trường hướng dẫn kĩ càng cho học sinh 
để có thể đậu vào trường nguyện vọng.

Hỗ trợ hết mình cho bạn. Chúng tôi luôn theo sát bên bạn.

Giảng dạy tiếng Nhật Điểm thu hút của trường



Trang bị kỹ năng để không chỉ đậu vào trường đại học danh
tiếng thôi mà cò có thể nhận được học bổng sau khi nhập học.

Mỗi năm đều đào tạo ra những học sinh học lên
"Đại học quốc lập", "Kan-kan-Dou-Ritsu" 

※ Dưới đây là một trong số những con đường sau khi tốt nghiệp của học sinh tại trường vài năm trước.

グエン・ティ・フエン・チャンさん （ベトナム・ダナン）

大阪大学
大学院

言語文化研究科

梁　波 さん
（中国・山西省）

大阪府立大学
大学院

人間社会学研究科

林　強 さん
（中国・黒竜江省）

九州大学
大学院

システム情報科学府

鄒　君娜 さん
（中国・山東省）

姜　宗昆 さん
Kỳ thi du học Nhật Bản Kỳ thi du học Nhật Bản

Tổng điểm đạt được Tổng điểm đạt được 663

大阪教育大学
教養学科

関西大学
システム理工学部

Thi đậu

楊　 妮

 

張　明威 さん （中国・山東省）

さん （中国・河南省）

関西学院大学
教育学部

田　慧心 さん （中国・河北省)

同志社大学
理工学部

楊　洋 さん

立命館大学
法学部

（中国・山東省）

Thành tích đậu
Pass record

Thi đậu và đi
trước một bước!

Liên tục có nhiều học sinh nhận được 
học bổng vì đạt được điểm cao trong
kỳ thi du học !!!

楊　佳委 さん

594

Thực tích học lên cao
＜国公立大学＞
大阪大学、大阪市立大学、大阪府立大学、大阪教育大学、九州大学、
名古屋工業大学、神戸市外国語大学、徳島大学、
滋賀県立大学、広島市立大学、北陸先端科学技術大学院大学

＜私立大学＞
同志社大学、立命館大学、関西学院大学、関西大学、近畿大学、
龍谷大学、京都産業大学、
立命館アジア太平洋大学、名古屋外国語大学、名古屋芸術大学、
京都精華大学

Giỏi để vào đại học danh tiếng ở Kansai!

POINT 1 POINT 2 POINT 3POINT 1
Giỏi để học lên cao học!

POINT 2
Nhiều trường tiến cử chỉ định

POINT 3

Tôi rất cảm động vì thầy cô đã chỉnh sửa thật thận trọng, tỉ mỉ nhiều lần Bản lí do nguyện vọng 
vào trường đại học cho tôi . Trước kì thi vào đại học, sau tiết học ở trường cũng giúp tôi luyện 
tập thi vấn đáp nhiều lần. Luyện tập như vậy không chỉ trong kì thi mà tôi nghĩ rằng điều này 
cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi trong tương lai. Không khí tại Shin-A rất tốt, khi nhìn thấy mọi 
người đều giúp đỡ lẫn nhau và học hành chăm chỉ như vậy, bản thân tôi cũng thấy muốn cố 
gắng hơn. Chọn Shin-A và được gặp gỡ với thầy cô cũng như các bạn học sinh khác tại 
Shin-A, thật sự là một lựa chọn đúng đắn của tôi.

Quả thật điều tuyệt vời của Shin-A chính là những thầy cô tại trường. Tôi được 
thầy cô hướng dẫn giúp đỡ rất nhiều từ thảo luận học lên cao cho đến việc 
chuẩn bị hồ sơ. Đặc biệt là Bản lí do nguyện vọng đã chỉnh sửa giúp tôi nhiều 
lần, và tôi đã có thể đậu vào trường đại học nguyện vọng số 1 của mình. Tôi thật 
sự rất biết ơn thầy cô của trường Shin-A.

Vào thời gian đăng ký học lên cao, thầy cô đã dành rất nhiều thời gian để thảo 
luận với tôi. Hơn thế nữa còn rất nhiệt tình gợi ý, thực sự đã giúp ích cho tôi rất 
nhiều. Mỗi khi nghĩ lại chuyện lúc đó, tôi lại thấy rất biết ơn thầy cô.

Nếu nói về học lên cao thì sẽ nghĩ ngay đến những câu hỏi như "Vào đại học 
nào?" "Học ngành gì?". Thầy cô tại Học viện ngôn ngữ quốc tế Shin-A luôn trả 
lời nhiệt tình với các câu hỏi của từng học sinh. Ngoài ra còn hướng dẫn cách 
tìm trường đại học, cách chọn khoa phù hợp với cá tính của học sinh. Đây chính 
là điều đã giúp tôi nhiều nhất trong thời gian chọn trường học lên cao.

Mỗi năm có nhiều học sinh tại trường vào học tại 
những trường đại học tư lập danh tiếng ở Kansai 
như Đại học Doushisha, Đại học Ritsumekan, Đại 
học Học viện Kansai, Đại học Kansai, Đại học 
Kinki, Đại học Ryukoku, Đại học Kyoto Sangyo…

Mỗi năm có nhiều học sinh học lên bậc 
cao học ở những trường quốc lập như 
Đại học thành phố Osaka, Đại học phủ 
Osaka … Những giáo viên đầy kinh 
nghiệm sẽ hướng dẫn tận tình cho học 
sinh.

Học viện Shin-A là trường tiến cử chỉ 
định của các trường đại học như Đại 
học Osaka Sangyou, Đại học Luật và 
Kinh tế Osaka, Đại học du lịch Osaka, 
Đạ i  học  Se ike i  Osaka ,  Đạ i  học  
Higashi-Osaka, Đại học Y tế và phúc 
lợi  xã hội  Kobe, Đại học quốc tế 
Hagoromo, Đại học quốc tế Josai...

Thi đậu

Thi đậu

Thi đậuThi đậu

Thi đậu

Thi đậu

Thi đậu

Tôi thật sự rất lo lắng thời gian đầu khi mới đến Nhật. Vì lúc đó tôi đang theo học tại 
trường Đại học ở Trung Quốc nên nhập học trễ hơn 1 tháng so với mọi người, tiếng 
Nhật thì hầu như không biết gì cả, nên tôi luôn buồn phiền không biết phải làm thế 
nào. Lúc đó thầy cô đã dạy lại cho tôi kiến thức những buổi học tôi đã không tham 
gia được. Tôi thật sự rất biết ơn thầy cô. Không cần phải nỗ lực thật đặc biệt nào cả 
mà chỉ cần làm theo lời thầy cô, tiếng Nhật của tôi dần dần trở nên tốt hơn. Cả khi 
đăng ký học lên cao cũng vậy, mỗi học sinh đều có thời gian thảo luận riêng và được 
hướng dẫn tận tình về các hồ sơ cần chuẩn bị... Gần trường còn có thư viện của 
thành phố, môi trường xung quanh cũng tốt. Thật sự là một ngôi trường rất tốt.

Tôi thật sự rất lo lắng thời gian đầu khi mới đến Nhật. Vì lúc đó tôi đang theo học tại 
trường Đại học ở Trung Quốc nên nhập học trễ hơn 1 tháng so với mọi người, tiếng 
Nhật thì hầu như không biết gì cả, nên tôi luôn buồn phiền không biết phải làm thế 
nào. Lúc đó thầy cô đã dạy lại cho tôi kiến thức những buổi học tôi đã không tham 
gia được. Tôi thật sự rất biết ơn thầy cô. Không cần phải nỗ lực thật đặc biệt nào cả 
mà chỉ cần làm theo lời thầy cô, tiếng Nhật của tôi dần dần trở nên tốt hơn. Cả khi 
đăng ký học lên cao cũng vậy, mỗi học sinh đều có thời gian thảo luận riêng và được 
hướng dẫn tận tình về các hồ sơ cần chuẩn bị... Gần trường còn có thư viện của 
thành phố, môi trường xung quanh cũng tốt. Thật sự là một ngôi trường rất tốt.

Tôi nhập học vào Cao học của trường Đại học công lập Osaka vào tháng 4 năm 2014. Để có 
thể thuận lợi vào được trường chính là nhờ vào thầy cô tại trường Shin-A. Từ nửa năm trước 
khi thi, tôi đã được thầy cô hướng dẫn rất kỹ để viết Bản kế hoạch nghiên cứu. Ngày nào cũng 
viết rồi lại luyện tập, thực sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Về thi viết thì giáo viên chủ nhiệm giải 
thích cho tôi rất nhiều lần về các câu hỏi trong kì thi trước đây mà trường đại học đã phát cho 
tôi. Rồi nhiều lần luyện tập thi vấn đáp cho tôi. Chính nhờ vậy mà khi vào thi thật sự, tôi mới có 
thể trả lời thật đầy đủ, rõ ràng. Tôi hiện tại vẫn luôn cố gắng với tư cách một sinh viên trường 
công lập, và luôn mang tấm lòng biết ơn đến những thầy cô tại trường Shin-A. 

Tuy chỉ học ở Shin-A một năm thôi nhưng khi nhìn lại, tôi thấy mình thật may mắn vì được 
gặp gỡ những người bạn Trung Quốc đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần, cũng như những thầy cô 
giáo đã luôn theo sát bên cạnh tôi. Những khi tôi phiền lòng vì chuyện học lên cao, thầy cô 
đã hướng dẫn tận tình cho tôi, giúp tôi luyện thi vấn đáp và cả hoàn thiện hồ sơ đăng ký... tất 
cả những điều đó tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.



Hỗ trợ sinh hoạt

Trường hỗ trợ nhiều vấn đề trong
cuộc sống để học sinh có thể yên 
tâm và tập trung học tập.

POINT
1 Ký túc xá trang bị đầy đủ

POINT
2 Hỗ trợ việc làm thêm

POINT
3 Hỗ trợ đời sống khác

Tiền vào nhà 　：　50,000　YEN
Tiền nhà 　　　：　28,000　YEN~
Tiền nước　　：　  2,000　YEN~
Tiền điện, gas：

Thông thường khoảng
1,500 YEN

Phòng 1
người giá 
phù hợp

Hoạt động 
　ngoại khóa

Tại trường ngoài học tập còn tổ chức
nhiều hoạt động để giúp học sinh tiếp xúc 
với văn hóa và những địa điểm nổi tiếng ở Nhật.

Dã ngoại
mùa xuân

Hằng năm vào tháng 4, tháng 5 trường sẽ tổ chức 
buổi dã ngoại mùa xuân. Dã ngoại mùa xuân sẽ đưa 
các bạn đến những địa điểm du lịch khá xa khu vực trường.
Những nơi đã đi gần đây

Những nơi đã đi gần đây

Trải nghiệm gần đây

Dã ngoại 
mùa thu

Mỗi năm vào khoảng tháng 10, 11 trường sẽ tổ 
chức dã ngoại mùa thu. Buổi dã ngoại này sẽ 
cùng đến nhiều địa điểm tham quan gần khu vực trường.

KYOTO SHIGA / KOBE HIMEJI

Trải nghiệm
văn hóa

Trải nghiệm xã hội thực tế và tiếp xúc 
với văn hóa truyền thống Nhật Bản.

Trải nghiệm kimono, làm kẹo Nhật, tham quan công trường, sở đúc tiền xu, tòa án…

Living Support Extracurricular Activities

Ngay sau khi đến Nhật là lúc tiếng Nhật còn nhiều hạn chế, 
nhân viên trường sẽ giúp làm sổ ngân hàng, đăng ký bảo 
hiểm và các thủ tục cần thiết khác. Ngoài ra, còn cùng đi 
đến bệnh viện nếu học sinh bị bệnh.

Ký túc xá của trường toàn bộ đều là phòng 1 người, 
nằm gần khu vực trường và có thể đi bộ hoặc đi xe 
đạp đến trường được. Trong phòng có đầy đủ các 
thiết bị như đồ điện gia dùng, chăn màn, rèm cửa, bát 
đĩa xoong nồi … nên có thể sinh hoạt bình thường 
ngay từ ngày đầu tiên đến Nhật.

TOTTORI / MIE ISE / SHIRAHAMA / KURASHIKI

Tại trường, để cho học sinh có thể yên tâm học 
hành và sinh hoạt đúng mực, sau khi xin chứng 
nhận cho phép làm thêm, thì trường sẽ hỗ trợ tìm 
việc cho những học sinh muốn làm thêm. Ngoài 
ra trường còn luyện tập phỏng vấn, hướng dẫn 
cách viết sơ yếu lí lịch để xin việc, chú ý kỹ 
những điểm quan trọng khi phỏng vấn và trong 
khi làm việc tại Nhật cho học sinh.



Campus Life
Cuộc sống tại học viện

Hình ảnh giới thiệu về 
cuộc sống tại học viện

1
January

12
December

11
November

10
October

9
September

8
August

7
July

6
June

5
May

4
April

2
February

3
March

● Lễ khai giảng
● Dã ngoại mùa xuân

● Kỳ thi du học Nhật Bản
● Buổi tư vấn học lên cao tại trường
● Nghỉ hè ● Kì thi du học Nhật Bản

● Kì thi năng lực Nhật ngữ
● Thi giữa kì 2
● Nghỉ đông

● Kì thi năng lực Nhật ngữ
● Thi giữa kì 1

● Thi cuối kì 1
● Nghỉ thu

● Kỳ thi du học Nhật Bản
● Dã ngoại mùa thu

● Trải nghiệm văn hóa ● Lễ tốt nghiệp
● Thi cuối kì 2
● Nghỉ xuân


