Công ty Phúc Lợi Xã Hội
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Mới mở cửa vào tháng 4 năm 2022!!
Đào tạo nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực tại
Nhật Bản dựa trên tinh thần “Trái tim biết suy nghĩ như vậy
và gắn kết hơn”

Triết lý giáo dục
Dựa trên tinh thần phúc lợi, hướng tới mục tiêu đạt được trình độ tiếng
Nhật một cách vững chắc cho những người nước ngoài muốn học lên
tiếp trong các lĩnh vực phúc lợi, đặc biệt là chăm sóc điều dưỡng,
cộng sinh khu vực, môi trường, v.v... đồng thời đạo tạo nguồn nhân
lực mang trái tim Nhật Bản, trái tim phúc lợi có thể đối ứng xử lý cả
về giá trị quan cũng như tập quán độc đáo của Nhật Bản.

Lời chào từ Hiệu trưởng trường OSJ Japanese
Language Academy Toyonaka
“Tại sao bạn muốn đi du học ở Nhật Bản?” Bạn sẽ trả lời như
thế nào khi được hỏi như vậy?
Mục đích đi du học Nhật Bản của mỗi người đương nhiên sẽ khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung đối với
những người đi du học. Đó là sẽ nắm bắt “Thành công” cả trong sự nghiệp và cuộc sống thông qua việc du học
Nhật Bản. Qua việc du học, chắc chắn 100% mọi người đều mong muốn “Thành công”, sẽ “Thành công” và cải
thiện cuộc sống của mình tốt hơn. Vậy thì cần làm gì để thực hiện điều đó? Bước đầu tiên là cần phải học tiếng
Nhật và biết sự khác biệt về văn hóa, phong tục và cách suy nghĩ giữa
Nhật Bản và đất nước của mình. “Thành công” của mọi người là việc “Đóng
góp cho xã hội” mà bản thân mình không hề hay biết. “OSJ Japanese
Language Academy Toyonaka” sẽ giúp đỡ mọi người bước đầu tiên để đạt
được “Thành công”. Phần còn lại phụ thuộc vào “Động lực thực hiện” của
mọi người.

Hãy cùng chúng tôi học tập vì
sự “Thành công” của bạn.

Chương trình giảng dạy
Thời gian học
Thứ Hai ~ thứ Sáu từ 9:10~14:50 (50 phút x 5 tiết học)

Nội dung học
Có khóa học 2 năm trong trường hợp nhập học vào tháng 4, khóa học yêu cầu
phải đạt được trình độ N5 tại thời điểm nhập học.

Hình ảnh phòng đọc sách

Hình ảnh lớp học

Yêu cầu tuyển dụng
Tư cách ứng tuyển
 Những người đã hoàn thành chương trình giáo dục trường học từ 12 năm
trở lên hoặc các chương trình giáo dục tương đương tại thời điểm nhập học
vào trường (những người đến từ các quốc gia với hệ thống giáo dục trường
học có số năm giáo dục đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông dưới 12 năm
cũng đủ điều kiện đăng ký. Trong trường hợp đó, cần phải đủ điều kiện nộp
đơn vào trường đại học ở nước mình)
 Những người từ 18 tuổi trở lên
 Những người đã học tiếng Nhật từ 150 giờ trở lên tại trường học hoặc các
tổ chức đào tạo ngôn ngữ, v.v... trước thời điểm nộp đơn
 Những người có khả năng chi trả chi phí trong thời gian du học
 Những người có ý muốn học tập

Học phí
Phí xét tuyển nhập học
20.000 yên

Khóa học

Số tiền nộp khi nhập học
Nhập học vào tháng 4

Phí nhập học

60.000 yên

Phí giảng dạy

594.000 yên

Phí bảo trì cơ sở vật chất

25.000 yên

Phí tài liệu học tập

50.000 yên

Phí hoạt động ngoại khóa

15.000 yên

Phí bảo hiểm

10.000 yên

Phí quản lý sức khỏe

10.000 yên

Tổng cộng

764.000 yên

Tiền nộp năm thứ hai
Khóa học
Phí giảng dạy

594.000 yên

Phí bảo trì cơ sở vật chất

25.000 yên

Phí tài liệu học tập

50.000 yên

Phí hoạt động ngoại khóa

15.000 yên

Phí bảo hiểm

10.000 yên

Phí quản lý sức khỏe

10.000 yên

Tổng cộng

704.000 yên

Quy trình cho đến khi nhập học
Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Nộp đơn lên Cục

Công bố kết quả

Thời gian đến

Quản lý Nhập cảnh

thẩm định

Nhật Bản

Nhập học

Ngày 20 tháng 8 đến ngày

Giữa tháng 12 của

Khoảng cuối

vào tháng 4

31 tháng 10 của năm trước

năm trước

tháng 2

Cuối tháng 3

Lịch trình hàng năm
Lễ nhập học tháng 4
Lễ khai giảng tháng 4
Hướng dẫn an toàn
giao thông

Tuần lễ vàng
Khám sức khỏe

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
11

Tháng
12

Tháng
1

Tháng
2

Tháng
3

Nghỉ thu
Lễ khai giảng tháng 10
Hướng dẫn an toàn
giao thông

Kỳ thi du học Nhật
Bản

Kỳ thi năng lực
tiếng Nhật
Nghỉ đông

Lễ chúc mừng
năm mới

Kỳ thi du học Nhật Bản
Tham quan học tập
ngoài xã hội

Kỳ thi năng lực
tiếng Nhật
Nghỉ hè

Nghỉ hè

Kỳ thi cuối học kỳ
Học tập bên ngoài
khuôn viên trường

Kỳ thi cuối học kỳ
Nghỉ thu

Lễ tốt nghiệp
Nghỉ xuân

Tổng quan trường học & Đường đi
Tên gọi:
Bệnh viện thành
Nhà thể thao
Shibahara thành
phố Toyonaka
OSJ Japanese Language Academy
phố Toyonaka
Toyonaka
Sức chứa:
Đường cao tốc Chugoku
20 người (nhập học vào tháng 4)
ShibaharaOsaka Monorail
Handai-mae
Địa điểm:
5-60 thị trấn Toneyamamoto, thành phố
Đường cao tốc Chugoku
Toyonaka, phủ Osaka 560-0044
Trường trung học
(Tầng 1, bên trong cơ sở chăm sóc sức
OSJ Japanese
cơ sở Daijusan
Language Academy
thành phố
khỏe người cao tuổi Kagayaki)
Toyonaka
Toyonaka
TEL:
06-6850-3457
FAX:
06-6850-3458
HP:
https://jpns.kagayaki-osj.jp/
Email: * Dự định xây dựng
Đơn vị thiết lập:
Công ty Phúc Lợi Xã Hội Tổ chức Phúc lợi Xã hội Phủ Osaka
(Osakafu Shakaifukushi Jigyoudan)
Ga gần nhất:
Osaka Monorail “Ga Shibahara Handai-mae Station”
đi bộ khoảng 3 phút

Về công việc bán thời gian
Du học sinh có thể làm việc bán thời gian tối đa 28 giờ 1 tuần (8 giờ 1 ngày, 40
giờ 1 tuần trong các kỳ nghỉ dài). Nếu muốn làm việc bán thời gian thì nhất định
hãy tham khảo ý kiến của nhà trường. (Trường hợp làm việc bán thời gian mà
không tham khảo ý kiến của nhà trường thì nhà trường sẽ hoàn toàn không chịu
bất kỳ trách nhiệm nào liên quan nên vui lòng lưu ý.)

Khác
 Đối với công việc bán thời gian, trường hợp muốn làm việc tại Tổ chức Phúc
lợi Xã hội Phủ Osaka (cơ sở phúc lợi) thì nhà trường sẽ đề nghị cơ sở đó
bố trí nên nhất định hãy tham khảo ý kiến của nhà trường.

