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YOKOHAMA là một thành phố trực thuộc tỉnh KANAGAWA với dân số là 3,7 triệu dân. Là một thành phố 
cảng biển với đài quan sát Sky Garden tại tòa tháp YOKOHAMA Landmark, bảo tàng, và các trung tâm mua 
sắm lớn. YOKOHAMA cũng được biết đến là một thành phố có cảnh đẹp thơ mộng về đêm. 

 
YOKOHAMA là thành phố nằm cạnh thủ đô TOKYO. 

Không cần đổi tàu hoặc xe khi di chuyển từ sân bay tới 
YOKOHAMA. 

 Đặc trưng của thành phố cảng YOKOHAMA 

Yokohama là một thành phố cảng lớn nhất Nhật Bản với mật độ dân 

số 3,7 triệu người - Một thành phố cảng nổi bật với hoạt động giao 

thương quốc tế có bề dày lịch sử 160 năm thành lập. 



 
 

 Trường học có cả học sinh người Nhật theo học. 
(Trường Arts college YOKOHAMA là trường do pháp luật Nhật Bản cấp phép hoạt động và được hưởng các chính 
sách miễn giảm giống như các trường cấp 3 và đại học) 
Với tư cách là trường học hợp pháp của thành phố YOKOHAMA được thành lập vào năm 1983. Về việc tích lũy kinh 
nghiệm trong giáo dục và việc làm trong các lĩnh vực chuyên ngành chủ yếu dành cho người Nhật Bản.Từ năm 2012, chúng 
tôi mở rộng thêm lĩnh vực giảng dạy tiếng Nhật cho du học sinh có nguyện vọng muốn làm việc tại Nhật Bản, khả năng thích 
ứng văn hóa Nhật Bản, kỹ năng và kiến thức chuyên ngành cho sinh viên nước ngoài làm việc tại Nhật Bản và có được tư 
cách lưu trú về công nghệ, kiến thức nhân văn và kinh doanh quốc tế. 

 Bao gồm 5 lĩnh vực giảng dạy và 9 khóa học! Được hỗ trợ học lên chuyên môn tại 
trường khi hoàn thành khóa học tiếng Nhật.  
Các sinh viên đến từ khắp mọi miền đất nước với niềm đam mê về công nghệ trong tương lai. Phục vụ cho mục đích tìm kiếm 
việc làm liên quan đến chuyên nghành các bạn đã được học với tư cách là một nhà sáng tạo và kỹ sư trong tương lai. 

Năng lực 
tiếng nhật 
cần thiết Khoa học Khóa học 

Khóa học tiếng Nhật 
2 năm

Khóa học 2 năm 

Kinh doanh quốc tế 
2 năm

CNTT 
Quản lý 
Dịch vụ khách sạn 

Khóa học sản suất Game 
3 năm

Lập trình  
Thiết kế CG 

Khóa học thiết kế thời trang 
2 năm  

Đặc trưng thiết kế thời trang,  
hoạt hình, truyện tranh, và hình 
minh họa. 

CNTT 
2 năm

Kỹ sư CNTT 

 Đặc trưng của trường cao đẳng Arts college YOKOHAMA. 



 

Bắt đầu từ  ・  
 
Đến với khóa học tiếng Nhật các bạn sẽ được đào tạo tiếng 
Nhật, văn hóa Nhật Bản từ cơ bản, với mục đích là có thể 
làm việc tại Nhật Bản. Khi kết thúc khóa học tiếng Nhật 
các bạn có thể học lên các chuyên ngành tại trường Arts 
college YOKOHAMA. 

Khóa học Khóa học 2 năm 

Số lượng 40 người 

Kì nhập học Tháng 4 năm 2022 

Kết thúc kì Tháng 3 năm 2024 
 

    
 

 Thời gian tiết học trong 1 năm.  
Với 50 phút trên 1 tiết học trong 1 năm bạn có thể học được học nhiều hơn lên tới 67 tiếng (khoảng thời gian của 1 tháng 
học). 
※Được so sánh với 1 tiết học với 45 phút trong 1 năm là khoảng 800 tiếng. 

 1 năm 4 kì, 800 tiếng 

 Tuần 5 buổi (từ thứ 2 đến thứ 6) 

 4 tiết học trong 1 ngày (1 tiết 50 phút) 

 Chia lớp bằng cách kiểm tra học lực 

Lớp sáng Lớp chiều 

 

 Chương Trình Giảng Dạy 
Chương trình giảng dạy được tạo ra từ nhiều năm kinh nghiệm giáo dục tiếng Nhật và giáo dục kinh doanh được trau dồi tại 
các trường dạy nghề. Bằng cách học hỏi từ những điều cơ bản, bạn sẽ không chỉ vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật mà 
còn có được khả năng thích ứng tiếng Nhật và khả năng thích nghi văn hóa Nhật Bản. 

Kì 1 năm 1 

Tháng 4-6 

Kì 2 năm 1 

7-9 

Kì 3 năm 1 

10-12 

Kì 4 năm 1 

1-3 

Kì 1 năm 2 

4-6 

Kì 2 năm 2 

7-9 

Kì 3 năm 2 

10-12 

Kì 4 năm 2 

1-3

Chữ hán 150 chữ 300 chữ 450 chữ 600 chữ 750 chữ 900 chữ 1100 chữ 1300 chữ

Từ vựng 1500 Từ vựng 2500 Từ vựng 4000 Từ vựng 6000 Từ vựng 

Mục tiêu  

Cấp độ 
Tiếng Nhật cơ bản 

hiragana, katakana 
Tiếng Nhật thông dụng 

Có thể ứng xử, trò chuyện 

hàng ngày và đọc và hiểu 

các câu trừu tượng 

Có thể giải quyết các vấn 

đề bằng tiếng Nhật và 

đoán ý nghĩa của bối cảnh 

  

 Khoá Học Tiếng Nhật 



 
Tham gia các khóa học đặc biệt để giúp bạn quyết định nghề nghiệp hoặc tìm việc làm. 

Trải nghiệm khóa học thiết 
kế thời trang 

Trải nghiệm phim hoạt hình và thiết kế 
nhân vật. Bạn có thể trải nghiệm là một 
người sáng tạo. 

Tham gia sự kiện về GAME 
Trường cao đẳng nghệ thuật 
YOKOHAMA đang trưng bày game tại sự 
kiện trò chơi lớn nhất Nhật Bản TOKYO 
GAME SHOW .  
Tại đây các bạn có thể tham quan và trải 
nghiệm các trò chơi hấp dẫn được các học 
sinh tại các trường khắp Nhật Bản mang 
đến. 

Trải nghiệm khóa học 
CNTT 

Kỹ năng CNTT cần thiết để làm việc tại 
Nhật Bản. Rèn luyện các thao tác, kĩ năng 
về Windows và Office. 

Khóa học tiếng Nhật trong 
công việc 

Sinh viên học văn hóa và phong tục tập 
quán của người Nhật qua những bài giảng 
của giảng viên. Bằng những kiến thức 
được học, học viên có thể áp dụng trong 
thực tế (việc làm thêm…). 

Cuộc thì hùng biện bằng 
tiếng Nhật 

Tham gia các cuộc thi hùng biện tại các 
trường dạy tiếng Nhật và các trường dạy 
nghề trong khu vực Yokohama. Một ứng 
viên đại diện được chọn tại trường sẽ có 
mặt tại địa điểm 500 người. Người chiến 
thắng có một chứng chỉ và giải thưởng 
vinh dự. 

Kỳ thi chứng chỉ năng lực 
kinh doanh Nhật Bản 

Thử thách với kỳ thi do Hiệp hội Kiểm 
định Năng lực Kinh doanh Nhật Bản 
(JBAA) thực hiện. 
Khi tham gia khóa học này, bạn có thêm 
sự hiểu biết về văn hóa kinh doanh của 
Nhật Bản.

Tham quan du lịch 
Ghé thăm những địa điểm nổi tiếng gần 
thành phố cảng biển Yokohama để trực 
tiếp trải nghiệm văn hóa Nhật Bản. 
 
Tượng Phật Kamakura, Enoshima, Lâu đài 
Odawara, Đền Hakone, Hồ Ashinoko, v.v.

Trải nghiệm Trà Đạo 
Trải nghiệm phong tục trà đạo truyền 
thống của Nhật Bản trong hàng trăm năm. 
Pha trà theo đúng quy định được đề ra, 
thưởng thức trà cùng với bánh. Tìm hiểu 
về giá trị vẻ đẹp của con người Nhật Bản 
thông qua Trà Đạo. 

Giao lưu cộng đồng 
Tham gia vào các lễ hội sôi động ở khu 
vực thành phố Yokohama. 
Tìm hiểu văn hóa Nhật bản qua trang phục 
lễ hội truyền thống, các hoạt động tình 
nguyện dọn dẹp đường phố cùng các thành 
viên trong lớp. 

 Điểm đặc biệt của khóa học tiếng Nhật 



 
 Trao đổi các vấn đề Cuộc sống, Công việc, Tư cách lưu trú, Lộ trình 

Chúng tôi hỗ trợ bạn để việc học tập tại Nhật Bản của bạn sẽ vui vẻ 
và trọn vẹn. Hỗ trợ cuộc sống hàng ngày, tư vấn việc làm bán thời 
gian và các thủ tục khác nhau trong suốt thời gian bạn ở Nhật Bản. 
Đối với học viên trong năm tốt nghiệp, chúng tôi thực hiện một 
cuộc khảo sát nghề nghiệp hai lần một năm, các cuộc trao đổi cá 
nhân của các giáo viên, và lựa chọn nguyện vọng theo khả năng của 
mỗi học viên.

 
 

 Kí túc xá 
Nhà trường sẽ hợp tác với các tòa nhà xung quanh trường, tìm kiếm cho học sinh của trường dưới hình thức như kí túc 
xá. Với phòng khép kín bao gồm nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ. 
Phòng dành cho 2 người giá tiền hàng tháng khoảng từ 40,000 yên tới 47,000 yên. 

 

 Phỏng vấn sinh viên đang theo học và đã tốt nghiệp 

 Việt Nam
CẤN THANH HÀ 

Tốt nghiệp vào năm 2019  Việt Nam
LÊ THỊ THANH LAM 

Nhập học năm 2019 

Với tư cách là kĩ sư CNTT, tôi còn có 
thể đóng vai trò là một phiên dịch viên. 
Tôi đã quan tâm đến nghành CNTT và tôi đã 
chọn ngôi trường này. Tôi đã đạt được N1 khi 
đang đi học, và hiện tại tôi có một công việc tại 
một công ty CNTT ởthành phố  Yokohama. 
Trong tương lai công ty chúng tôi có dự định sẽ 
tham gia một vài dự án liên quan tới Việt Nam.

Tôi muốn đóng góp cho sự phát triển 
của Việt Nam thông qua thương mại. 
Tôi đang theo học tại trường trong lĩnh vực 
marketing và kế toán quốc tế, hợp tác với các 
sinh viên từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong 
tương lai, tôi muốn làm việc cho một công ty 
Nhật Bản liên quan đến Việt Nam nhằm mục đích 
đóng góp cho sự phát triển cả hai quốc gia.

LIU CHUN JOU
Tốt nghiệp vào năm 2020 

Đài loan
ZHANG CHUANYU 

Tốt nghiệp vào năm 2020
Trung Quốc

Tôi muốn sống và làm việc tại Nhật Bản 
Biết đến Nhật Bản qua qua các bộ phim hoạt 
hình và các bài hát tiếng Nhật.Với mong muốn 
được sống và làm việc tại Nhật Bản. Tôi có 
thêm nhiều người bạn Nhật, nó khiến cuộc sống 
du học của tôi thêm niềm vui. Được sự giúp đỡ 
của giáo viên và bạn bè trong trường tôi đã 
được nhận vào một công ty trong lĩnh vực 
CNTT.

Nhật Bản trải nghiệm mới thử thách 
mới  
Nhờ sự tận tình của giáo viên trong trường tôi 
đã tiếp nhận được những bài học quý giá cho 
bản thân. Cùng với sự cố gắng của bản thân tôi 
đã tìm cho mình được công việc mà tôi mong 
muốn. Tôi sẽ tiếp tục thử thách bản thân với 
những điều mới mẽ trong đoạn đường đi sắp 
tới.

Nepal
BHUJEL JIT BAHADUR 

Nhập học năm 2019 Sri Lanka
MIRIHAGALLA KAMKANAMLAGE 
BUDDHINI MALSHAMIRIHAGALLA 

Nhập học năm 2019Sự quan trọng của tiếng Nhật 
Tôi đã đạt được N1 trong kì thi năng lực tiếng 
Nhật. Nhưng để có thể tìm kiếm được một công 
việc mong muốn tại Nhật Bản, tôi cần học hỏi 
thêm văn hóa và phong cách làm việc của người 
Nhật.   

Không từ bỏ con đường đã lựa chọn 
Hiện tại tôi đang luyện tập cách giao tiếp với 
người Nhật một cách tự nhiên nhất có thể. Tuy để 
nhớ và viết được chữ hán là khó, nhưng tôi sẽ cố 
gắng để trao dồi khả năng của bản thân trở nên 
tôt hơn.

 Hỗ trợ 



 
Có thể tham gia nhiều sự kiện để hiểu hơn về Nhật Bản qua 2 năm học 
 

Năm thứ 1 / 1st Year Năm thứ 2 / 2nd Year 

 
Apr 

Lễ nhập học / Định hướng 
Bắt đầu kì 1 
 
 
 
 
Kiểm tra sức khỏe 
 
Ngày thành lập (2/6) 
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản (Lễ hội đền Sengen) 
Dọn dẹp tình nguyện sau lễ hội 

Kiểm tra kết thúc kì 1 

 
Apr 

Lễ khai giảng năm học thứ 2 
Bắt đầu kì 1 
Kiểm tra sức khỏe 
 
Hướng dẫn học lên chuyên ngành 
 
Trải nghiệm chuyên ngành (CNTT) 
 
Ngày thành lập (2/6) 
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản (Lễ hội đền 
Sengen) 
Dọn dẹp tình nguyện sau lễ hội 

Kiểm tra kết thúc kì 1 

 
May 

 
May 

 
Jun 

 
Jun 

 
Jul 

Bắt đầu kì 2 
Kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) 
 
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản Tham quan du lịch  
 
Trải nghiệm chuyên ngành (khóa học kinh nghiệm 
thiết kế) 
 
Kỳ nghỉ hè 
 
Trải nghiệm chuyên ngành (TOKYO GAME SHOW) 
 

Kiểm tra kết thúc kì 2 

 
Jul 

Bắt đầu kì 2 
Kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) 
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản Tham quan du 
lịch  
 
Hướng dẫn học lên chuyên ngành 
Kỳ nghỉ hè 

 
Khóa học tiếng Nhật trong lĩnh vực kinh 
doanh 
 

Kiểm tra kết thúc kì 2 

 
Aug 

 
Aug 

 
Sep 

 
Sep 

10  
Oct 

Bắt đầu kì 3 
 
 

Trải nghiệm thực tế (tham quan nhà máy NISSAN) 
 

 
 
 
 

Kì thi năng lực tiếng Nhật 
(JLPT) 

Kiểm tra kết thúc kì 3 
Kỳ nghỉ đông 

10  
Oct 

Bắt đầu kì 3 
 

Trải nghiệm văn hóa 
Nhật Bản Trà đạo  

 
 
 
 
 
 

Kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) 
Kiểm tra kết thúc kì 3 
Kỳ nghỉ đông 

11  
Nov 

11  
Nov 

12  
Dec

12  
Dec

 
Jan 

 Bắt đầu kì 4 
 

Đại Hội hùng biện tỉnh  Kanawaga 
 
 
 
 
 
 
Kiểm tra kết thúc kì 4 
Lễ kết thúc năm học thứ 1 
Kỳ nghỉ xuân 

 
Jan 

 Bắt đầu kì 4 
 

Đại hội hùng biện tỉnh Kanagawa 
 

Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản Tham quan du 
lịch  

 
 
 
Kiểm tra kết thúc kì 4 
Lễ tốt nghiệp / Bữa tiệc 
tốt nghiệp 
 

 

 Lịch học 



 

 
 


