
Hãy cùng học tập ở thành phố 

 di sản văn hóa thế giới  Nara！ 

 
  

 

 

Hãy cùng học tập ở trường cao đẳng Narasaho 

Liên thông lên đại học từ 

năm thứ 3 

Với những bạn chưa “đọc-viết-nghe-nói”thành thạo tiếng Nhật,trước tiên sẽ nhập học khóa đào tạo tiếng Nhật đặc 

biệt.Mục tiêu đặt ra tại khóa học này,là trong 1 năm bạn có thể nâng cao trình độ của mình thi đỗ bằng cấp 2 (N2).Sau 

khi bạn kết thúc khóa học này,bạn có thể nhập học vào các khoa chính của trường,học tập chuyên sâu và thi lấy các 

bằng cấp bạn mong muốn.Ngoài ra,bạn có thể thi vào các trường đại học 4 năm khác.Hãy lựa chọn co đường hướng 

tới việc thực hiên giấc mơ trong tương lai của bạn.Chúng tôi sẽ hộ trỡ cho phù hợp với mục đích của bạn. 

Trường cao đẳngNarasaho:Khoa sinh hoạt đời sống(3 khóa) - Khoa trẻ em khu vực 

 

Thời gian biểu mẫu thứ hai  thứ ba thứ tư thứ năm  thứ sáu 

 9:10～10：40 Tổng hợp  ngữ pháp chính tả-từ vựng đọc hiểu   nghe hiểu 

10:50～12：20 đọc hiểu  nghe hiểu Tổng hợp  ngữ pháp chính tả-từ vựng 

12:20～13：00 Nghỉ trưa 

13:00～14：30 Văn hóa và lịch sử 
Nhật Bản  

ngôn ngữ-thông tin 
Nhật Bản 

Viết văn-tiểu luận luyện thi  tiếng Anh 

14:40～16：10 Viết văn-tiểu luận tập viết văn bản   máy tính 

Khoa giáo dục tiếng Nhật đặc biệt 

Trường cao đẳng Narasaho(2 năm) 

 

2 
nă
m 

Cùng học tập ở cố đô Nara! 

 Cố đô Nara,thành phố di sản văn hóa thế giới lưu giữ truyền thống 1300 năm, 

 Xuân-hạ-thu-đông, thiên nhiên phong phú ở Nara thay đổi đầy màu sắc theo 

từng mùa, 

 Nếu đặt 1 bước từ các đường phố chính,hiện ra là sự yên tĩnh,  

 Có thể cảm nhận sự nhộn nhịp và yên tĩnh,cổ kính và hiên đại cùng 1 thời điểm 

tại Nara. 

 Ở đây là nền tảng để học tập ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. 

Trong 1 giờ đồng hồ có thể đi đến Thành phố thương mại Osaka,thành 

phố du lịch Kyoto. 

So sánh với thành phố lớn thì giá thuê nhà rẻ hơn,tiện lợi và dễ sinh 

sống. 

Có thể tiếp xúc với các di sản văn hóa mang tính lịch sử trong cuộc 

sống hàng ngày. 

Là thành phố an toàn,có thể đi lại và sih hoạt 1 mình. 

Trường nằm trên đồi cao,và có thể ngắm toàn cảnh thành phố Nara. 

Nhà ăn của trường,được bình chọn là “nhà hàng có tầm nhìn đẹp” ở tỉnh 

Nara.  Có thể vừa dùng bữa ăn ngon vừa ngắm cảnh các khu Kasugano - 

di tích thành Heijo.  Xung quanh là môi trường yên tĩnh của phong cảnh 

điền viên,có thể tập trung cho việc học tâp. 

Máy tính được cài đặt ở nhiều nơi trong khuôn viên trường,trang bị cùng 

môi trường wi-fi. 

Bạn có thể thu thập các thông tin và phổ biến,chuyển gửi thông tin. 

Tại thư viện,hội trường sinh viên có trang bị môi trường tự học tập,vì 

vậy,bạn có thể lên cao tinh thần tự giác học tập. 

  

  

Khóa phúc lợi xã hội : học về hộ lý,hỗ trợ sinh hoạt con người. 
 Về hộ lý,nghiên cứu và học tập các kiến thức và công nghệ dựa trên nền tảng khoa học,mục tiêu là 

giúp bạn trở thành nhân viên hộ lý-phúc lợi chất lượng cao,biết chăm sóc và giúp đỡ người già và 

người khuyết tật có thể an tâm,sinh hoạt vui vẻ.Chăm sóc tốt hơn và tiếp tục cải thiện cuộc sống của 

những người cần chăm sóc. 

Khóa học dinh dưỡng thực phẩm : nghiên cứu về các bữa ăn tốt cho sức khỏe con người. 
 Lên các thực đơn và chế biến những bữa ăn ngon,cân bằng về chế độ dinh dưỡng,để hỗ trợ cho sức 

khỏe.Chế độ ăn uống tương ứng với các bữa ăn và các điều kiện bệnh lý được thiết kế theo giai đoạn 

cuộc sống,hướng đến sự chuyên nghiệp về thực phẩm,bữa ăn.Hơn nữa,cung cấp những món ăn ngon 

dựa trên các thực đơn tự nghĩ được cân bằng về chế độ dinh dưỡng với một số lượng lớn,mang hạnh 

phúc đến cho mọi người. 

Khóa học chuyên ngành kinh doanh : học tập các kiến thức kinh doanh cần thiết xử dụng 

trong doanh nghiệp! 
 Nghiên cứu về các oanh nghiệp Nhật Bản.Đến thăm và thực tập tai các doanh nghiệp,trau dồi và 

nuôi dưỡng khả năng suy nghĩ và thực hành,phát triển khả năng thực hiện các hoạt động trong giới 

kinh doanh.Rèn luyện các ứng xử và kỹ năng,cảm nhận sự biết ơn và sự tin tưởng trong thế giới 

kinh doanh. 

Khoa trẻ em khu vực : học tập về cách dạy trẻ phát triển. 
 Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về cách tiếp xúc với trẻ.Qua việc thực tập thực tế 

tại các nhà trẻ,nâng cao hiểu biết và kỹ năng chăm sóc trẻ.Qua việc tiếp xúc vói trẻ,bạn có thể 

quan sát được nụ cười và sự phát triển của trẻ 1 cách gần nhất. 

Trường cao đẳng Narasaho - khoa giáo dục tiếng Nhật đặc biệt 
 Khoa giáo dục tiếng Nhật đặc biệt,là chương trình giáo dục tiếng Nhật 1 năm của bộ giáo dục Nhật bản được đưa vào 

trường.Chương trình đào tạo tương ứng với kì thi năng lực tiếng Nhật,nâng cao khả năng đọc hiểu,từ vựng,ngữ pháp,nghe 

hiểu tiếng Nhật.Ngoài ra,mục tiêu là giúp bạn thi đỗ kì thi năng lực tiếng Nhật cấp 2,và thi vào đại học.Ngoài học tiếng 

Nhật,bạn còn được học về văn hóa của Nara và các thông tin về Nhật Bản.Ngoài các giờ học ở khoa đặc biệt,bạn có thể dự 

giảng các giờ học ở các khoa chính,trang bị cho mình những kiến thức cơ bản,cần thiết cho việc học lên đại học. 

Department of Life Vista 
 (Khoa sinh hoạt đời sống)  

đại học4 năm 
Department of Child Education  

(Khoa trẻ em khu vực)  

・Kinh doanh 

・Hộ lý - Phúc lợi 

 ・Bác sĩ tư vấn Dinh dưỡng 

 

 

・ Giáo viên nhà trẻ 

・ Giáo viên mẫu giáo 

 

 

công việc 



 Nhà ở 

 phí cảm ơn＋phí thủ tục  Về 100,000yên 

 tiền mua các đồ dùng gia đình  Về 35,000yên 

 tiền nhà  Về 30,000yên/tháng 

 tiền điện,nước,ga  Về  5,000yên/tháng 

 sinh    

hoạt    

phí 

 sinh hoạt phí   Về 30,000yên/tháng 

 bảo hiểm quốc dân.    19,200yên/năm 

Sinh hoạt phí 

Tiền nhập học Tiền học phí 

200,000yên 

（100,000yên※） 

học kì 1 năm nhất học kì 2 năm nhất học kì 1 năm hai học kì 2 năm hai 

530,000yên 

（380,000yên※） 

530,000yên 

（380,000yên※） 

530,000yên 

（380,000yên※） 

530,000yên 

（380,000yên※） 

Tiền sách giáo khoa Tiền thực hành 
Tiền chuẩn bị cho 

 lễ tốt nghiệp 
Tiền quĩ 

20,000～40,000yên／1năm 30,000～85,000yên／2năm 20,000yên／2năm 24,000yên／1năm 

Tiền nhập học,học phí và các khoản đóng khác của Trường cao đẳng Narasaho 

(chương trình 2 năm)   

Học bổng 

Tiền nhập học Học phí Tiền sách giáo khoa 

100,000 yên 
Học kì 1 Học kì 2 

30,000 yên 
300,000 yên 300,000 yên 

Tiền nhập học và tiền học phí Khoa đào tạo tiếng Nhật đặc biệt 

[Học phí và học bổng] 

    Khoa đào tạo tiếng Nhật đặc biệt không có chế độ học bổng đặc biệt,nhưng khi liên  thông lên  khoa 

chính thức của trường thì bạn sẽ được miễn tiền nhập học chương trình 2 năm.Ngoài ra,trường cao đẳng 

Narasaho(chương trình 2 năm) có chế độ học bổng đặc biệt dành cho du học sinh.Miễn tiền học phí 300,000 

yên/năm,mỗi năm tiền học phí sẽ chỉ còn 380,000 yên. 

Và cung cấp thêm các thông tin học bổng khác nữa. 

  
Việc làm thêm 

   Có thể làm thêm trong phạm vi không ảnh hưởng đến việc học tập. 

Phần lớn các du học sinh làm thêm tại nhà hàng trong trường. 

 

Trường cao đẳng Narasaho 
Địa chỉ liên hệ:  〒630-8566 Tỉnh Nara,Thành phố Nara,phố Rokuyaon 806    

TEL 0742-61-3858（đại diện）                           FAX 0742-61-8054 

         E-mail  info@narasaho-c.ac.jｐ    HP  http://www.narasaho-c.ac.jp 

                                                   ※ Trường hợp sử dụng chế độ học bổng 

 Nhà trường sẽ giới thiệu nhà ở. 

Bắt đầu cuộc sống mới thì cần mua các đồ dùng gia đình,vì vậy 

thòi gian đầu cần chuẩn bị chi phí để mua các đồ dùng đó. 

Tiền thuê nhà và tiền điện nước  35,000yen/tháng 

Tiền ăn và sinh hoạt phí khác     30,000yen/tháng 

Thành phố di sản văn hóa thế giới 

học tập 


