
 
 
 
 
 
 
 
 

Lớp Beginner Lớp Regular 

 

・Dành cho người bắt đầu học tiếng Nhật 
・Cùng vui học tiếng Nhật, để khám phá về Nhật bản 

・Cùng giao tiếp sinh hoạt bằng tiếng Nhật mỗi ngày 
< Mục tiêu  đào tạo > 

Đọc - viết thành thạo Hiragana và Katakana 
Gõ được tiếng Nhật trong điện thoại 
Truyền đạt những vấn đề của bản thân một cách đơn 
giản bằng tiếng Nhật 
Tự bản thân tìm được việc làm them 
Có thể truyền đạt điều muốn nhờ với đồng nghiệp 
Tự tra cứu bằng điện thoại, và đi được đến nơi muốn 
đến 
Giới thiệu được về đất nước của mình 

 

 

・Cùng tìm hiểu về Nhật Bản bằng tiếng Nhật 
・Cùng kết bạn với người Nhật 
・Cùng làm thêm tại Nhật 
・Cùng khám phá những nét đẹp của Nhật Bản 
< Mục tiêu  đào tạo > 

Giao tiếp với cách biểu đạt tự nhiên như người Nhật 
Hiều được cách suy nghĩ, và thói quen của người Nhật 
Biết được những đồ nổi tiếng của Nhật, những món ăn ngon, những 
điểm du lịch 
Làm thêm và giao tiếp được bằng tiếng Nhật 
Trao đổi được thành thạo với những nhân viên khác cùng chỗ làm 
Có thể kết bạn với người Nhật 
Nấu được đồ ăn Nhật  
Giới thiệu được những nét tuyệt vời của quê hương đất nước mình 
Trình bày được ý kiến của bản thân 

 

Lớp Advance Lớp Special 

 

・Thỏa thích xem phim bằng tiếng Nhật  

・Vui sống mỗi ngày khi giao tiếp được bằng tiếng Nhật: 
tại nơi làm thêm, trong sinh hoạt 
・Có thật nhiều bạn người Nhật, rộng mở thế giới tương lai 

 

・Làm thêm tại Nhật và sống 1 cuộc sống thực sự trọn vẹn  

・Tìm hiểu về Nhật Bản, và trở thành 1 chuyên gia về Nhật 
・Thử sức với các bài báo, thời sự bằng tiếng Nhật 
・Trải nghiệm văn hóa phong tục Nhật Bản và biết sâu hơn về người Nhật 

 

◆Khai giảng : tháng 4･tháng 7･tháng 10･tháng 1  ◆Thời gian học : Các ngày làm việc ( tuần 5 buổi ) 18:15~20:40 ( 45ph x 3 tiết ) Tổng 40 buổi   
◆Học phí : 132,000 yên (Đã gồm thuế) 
◆Phí nhập học : 27,500 (Đã gồm thuế) ※Người mang visa Working Holiday được  miễn phí nhập học 
◆Tiền sách vở: thực tế theo trình độ ( khoảng 2~3000 yên) 
◆Chi phí khác 5,000 yên ※Ngoài ra có thể phát sinh các thực phí khác thi tham gia sự kiện, trải nghiệm 
 

Hỗ trợ cho học viên 
♥Giới thiệu nhà ở ♥hướng dẫn đăng kí điện thoại ♥công báo các tuyển dụng làm thêm 

♥Học viên được sử dụng toàn bộ các thiết bị hiện đại trong trường cho mục đích học tập (Phòng tự học / phòng nghỉ / Wifi / Máy tính có kết nối internet) 

 
Hoàn hảo cho sinh viên quốc tế ngắn hạn / Những người có thị thực làm việc trong kỳ nghỉ 

Khóa học tiếng Nhật buổi tối 
(40 buổi) 

 

Học phí  yên (Đã gồm thuế)  

 
 

  OSAKA 

Cùng tìm hiểu Nhật bản thông qua tiếng Nhật    Cùng kết nối với xã hội Nhật Bản qua tiếng Nhật    Cùng giao tiếp với người Nhật bằng tiếng Nhật 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Trường tư thục Học viện Yamaguchi,  Trường chuyên môn được Osaka cấp phép,  
Trường học ứng dụng được sở tư pháp cấp phép 

 

Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC 
〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-5-11 

Tel：+81(6)-6372-1444  E-mail：nihongo@ecc.ac.jp 

Đặc sắc khóa học tiếng Nhật buổi tối 
★Môi trường dạy học thân thiện giữa thày và trò 

★Nội dung giảng dạy chú trọng rèn luyện các [ Kỹ năng biểu đạt] trong giao tiếp 

★Ngoài giờ học trên lớp, học sinh còn được tham gia rất nhiều các hoạt động giao lưu, ngoại khóa, với phong cách học từ thực tế. 

Học tiếng Nhật vui hơn. 
Yêu Nhật Bản nhiều hơn. 
Cùng tìm hiểu Nhật bản thông qua tiếng Nhật. Cùng kết nối với xã hội Nhật Bản 
qua tiếng Nhật. Cùng giao tiếp với người Nhật bằng tiếng Nhật. Khóa học tiếng 
Nhật buổi tối là khóa đào tạo ngắn hạn, tập trung dạy từ vụng tiếng Nhật qua các 
giờ học mà vui - vui mà học. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để các bạn ' Tự tin 
giao tiếp bằng tiếng Nhật ' . 

Thầy Mori Natsuki ( Chủ nhiệm khóa tiếng Nhật buổi tối ) 

Hướng dẫn nhập học 
 

Khai giảng 
Kì tháng 4 (15/4~19/6 /2020) , Kì tháng 7 (3/7~18/9/2020), Kì tháng 10 (13/10~11/12/2020), kì tháng 1 ( 8/1~12/3/2020) 
※Thời gian học ： Các ngày làm việc ( tuần 5 buổi ) 18:15~20:40 ( 45ph x 3 tiết ) Tổng 40 buổi   
※Học sinh sẽ tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào,  dựa vào kết quả nhà trường sẽ phân chia  lớp phù hợp với trình độ. 

 

Điều kiện nhập học 
Người trên 18 tuổi ( Trường hợp đặc biệt: dưới 18t sẽ vẫn được nhận nếu có sự cho phép của trưởng khoa ) 

 

Cách thức nộp hồ sơ 
Đơn xin nhập học khóa học buổi tối kèm theo 1 ảnh, hộ chiếu / copy thẻ ngoại kiều (nếu có)  Nộp đến địa chỉ dưới đây trong thời hạn nhận hồ sơ đăng kí 

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ / Thời gian 
Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC - Khoa tiếng Nhật ( Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế - Tòa 2 ) 

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-5-11   Điện thoại:  +81(6)-6372-1444 ( tiếng Trung/Hàn/Anh ok ) 
Thứ 2 ~ thứ 6   9:00 ~ 17:30   * Trường đóng cửa những ngày nghỉ lễ toàn quốc, và ngày nghỉ chỉ định của trường 

 

Học phí ( Đơn vị yên Nhật ) 
 

Ngày học Phí nhập học Học phí 

40 buổi 
27,500 (Đã gồm thuế) 

Người mang visa Working Holiday được  miễn phí nhập học 
132,000yên (Đã gồm thuế) 

※Chi phí khác 5,000 yên (Ngoài ra có thể phát sinh các thực phí khác thi tham gia sự kiện, trải nghiệm) 
※Tiền sách vở: thực tế theo trình độ ( khoảng 2~3000 yên) 
＊Phí nhập học sẽ không được hoàn trả dưới bất kì lý do nào 

＊Học phí sẽ được hoàn lại trong trường hợp học sinh nộp đơn nghỉ học đến trường trước thời hạn dưới đây 

   ・Với kì tháng 4: trước 17:00 ngày làm việc cuối cùng của tháng 3 

   ・Với kì tháng 7: trước 17:00 ngày làm việc cuối cùng của tháng 6 

   ・Với kì tháng 10: trước 17:00 ngày làm việc cuối cùng của tháng 9 

   ・Với kì tháng 1: trước 17:00 ngày làm việc cuối cùng của tháng 12 

Instagram 

Download Đơn xin nhập học 


