Cách di chuyển
đến trường

Cách di chuyển từ sân bay quốc tế Narita
Sử dụng xe bus và tàu điện

Sử dụng tàu Narita Express và tàu điện

● Sân bay quốc tế Narita
Bus Tokyo Airport Limousine
● Cửa tây ga Shinjuku
Ga 2 tuyến Keio-shin*

● Sân bay quốc tế Narita
Tàu JR Tokkyu Narita Express
● Ga Shinjuku
Ga 2 tuyến Keio-shin*
● Ga Hatagaya

● Ga Hatagaya

Thời gian di chuyển : 100 phút

Ikebukuro

Ga thứ 2 từ
ga Shinjuku
tuyến Keio-shin

Thời gian di chuyển : 100 phút

Tuyến JR Yamate
Keisei Skyliner

Nippori

Ga 2 tuyến
Keio-shin

Hatsudai
Hatagaya

Shinjuku
Akihabara

Yoyogi

Tuyến JR Soubu

Shibuya

Yotsuya
Tuyến JR Chuo

Tokyo

Shinagawa
Di chuyển từ sân bay Haneda
Sử dụng xe bus và tàu điện
● Sân bay Haneda
Bus Tokyo Airport Limousine
● Cửa tây ga Shinjuku
Ga 2 tuyến Keio-shin*
● Ga Hatagaya

Thời gian di chuyển : 60 phút

Sân bay
Narita

Sử dụng tàu điện
● Sân bay Haneda
Tuyến Tokyu-kuko
● Ga Shinagawa

Tuyến JR Yamate
● Cửa tây ga Shinjuku
Ga 2 tuyến Keio-shin*
● Ga Hatagaya

Thời gian di chuyển : 50 phút

Bản đồ giải thích tập đoàn LALL
(tập đoàn gồm 16 công ty và 1 bệnh viện)

Hoạt động tài
chính bất
động sản

Hoạt động
phúc lợi y tế

Hỗ trợ tìm nhà ở

Hỗ trợ khám
sức khỏe

Hỗ trợ
cuộc sống
Hỗ trợ giao lưu giữa
các thế hệ và giao
lưu giữa các nên văn
hóa khác nhau.

Tuyến
Tokyu-kuko

Narita Express

Hamamatsucho
Tokyo Monorail

Sân bay
Haneda
*Chú ý tránh nhầm lẫn với tuyến Keio. Tuyến Keio không dừng ở ga Hatagaya.
*Những học sinh có nguyện vọng sẽ được nhà trường đi đón từ sân bay tới
trường học hoặc kí túc xá.

Cơ quan đào tạo tiếng Nhật thông cáo bộ tư pháp /
Trường trung gian xin cấp phép cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo

1-29-9, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, Japan
T E L ：03-5465-1116／＋81-3-5465-1116
F A X ：03-5465-1133／＋81-3-5465-1133
E-mail ：shibuya-lall@lallgroup.com
U R L ：http://www.lallgroup.com/shibuya-lall
■Công ty quản lý
Công ty cổ phần LALL Human Holdings
6F Asahi Seimei Miyamasuzaka Building, 1-9-8 Shibuya, Shibuya-ku,
Tokyo

Trường Nhật ngữ Shibuya LALL là trường Nhật ngữ mới nằm ở

ga Hatagaya quận Shibuya thủ đô Tokyo dự định đi vào hoạt

động từ tháng 10 năm 2017. Là trường học thuộc tập đoàn LALL

Khóa học, chương trình giảng dạy, kế
Hỗ trợ 7 vấn đề sau

Là khóa học tiếng nhật từ trình độ sơ cấp tới trình độ cao cấp nhằm mục đích thi đỗ vào các trường

Hỗkìtrợ
học
tập
đại học, cao học, trung cấp ở Nhật. Ngoài ra, trường cũng tổ chức các
thi kiểm
tra định
kỳ và hướng
Khóa học
dẫn phỏng vấn.
lên Học
đại sinh
họcsẽ được các nhân viên phòng hành chính, giáo viên giàu kinh
Thông qua các buổi nói chuyện định kì
học (Kỳ nhập học)
Giờ học
nghiệm hỗ trợ để yênVisa
tâm học tập ở Thời
Nhậtgian
Bản.
với từng học
sinh, giáo viên có thể nắm
Ngoài ra, học sinhVisa
còndu
được
về (nhập
mặt đời
như4)làhoặc
nhà là
ở, y tế từ5các
buổi/tuần (thứ
thứ sáu)
Lớpcũng
buổinhư
sáng/
học hỗ trợ
2 năm
họcsống
vào tháng
rõhai
tình~ hình
học tập
là 8：45～12：00
giám sát
Lớpsao
buổitiến
chiều／13：15～16：30
công ty trong tập đoàn LALL. 1 năm 6 tháng (nhập học vào tháng 10).
sát
độ học tập của từng học sinh.

– tập đoàn gồm 16 công ty và 1 bệnh viện. Trường Nhật ngữ

chúng tôi sẽ hỗ trợ cho du học sinh về mọi mặt như là học tập,
đời sống, tư vấn thi lên đại học, tìm việc…
Phương châm của tập đoàn LALL là（Live And Let Live）nghĩa là “cùng
nhau sinh sống”.Cụ thể hơn là xây dựng một xã hội mà cả người trẻ và
người già cùng nhau đồng cảm và sinh sống. Từ trước tới nay tập đoàn
LALL chỉ tập trung vào các hoạt động trong nước nhưng từ nay về sau
tập đoàn đang hướng tới một tầm nhìn mới, đó là thiết lập một xã hội
“giao lưu với cộng đồng quốc tế”. Cụ thể hóa bằng việc thành lập trường
Nhật ngữ Shibuya LALL. Chúng tôi muốn làm sâu sắc thêm quan hệ quan
hệ hợp tác giữa Nhật Bản với các nước trên thế giới và đào tạo nguồn
nhân lực có thể trở thành cầu nối giao lưu quốc tế trong các lĩnh vực kinh
doanh cũng như là văn hóa bằng việc tạo ra môi trường học tập tiếng
Nhật, văn hóa Nhật cho các bạn trẻ trên thế giới.

Trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật, tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm
giảng dạy tại các trường Nhật ngữ, đại học và trung tâm nghiên cứu
…Tôi sẽ cố gắng hết sức đem đến cho du học sinh nhiều cơ hội tiếp
xúc trực tiếp với nền văn hóa phong phú của Nhật Bản. Ngoài ra, tôi
cũng muốn hướng tới xây dựng một trường học có thể hỗ trợ du học
sinh có cuộc sống du học đầy đủ, yên tâm học hành.

Giám đốc (Đại diện tập đoàn LALL)

Hiệu trưởng

原川 久司

加藤

HISASHI HARAKAWA

Hỗ trợ tư vấn thi lên
Hỗ trợIIngôn
3 tháng ngữ
Sơ
cấp IHỗ3 thángtrợ tìm việc làm Sơ cấp
đại học, trung
cấp

Hướng tới mục tiêu 100%Cóhọc
sinhhỏi,
đỗhội thoại đơn
Hướng
dẫncuộc
cách
viếthàng
sơ yếu
lịch, cách Có thể hộiHỗ
trợđơn
ngôn
tiếngsống
Anh,
tiếng
thể chào
giản trong
sống
ngày.lýCó
thoại
giản ngữ
trong cuộc
hàng
ngàyViệt,
vào các trường đại
học,
trung
cấp.
Giáo
phỏng
vấn
cho
các
bạn
học
sinh
có
tiếng
Trung.
Trường
có
đội
ngũ
nhân
thể
đọc,
viết
được
chữ
Hiragana,
Katakana.
Hán】
Khoảng
300
chữ
【Chữ
Năm
viên sẽ đưa ra
những
khuyên
phù 150 chữ
mong muốn nguyện vọng làm việc tại【Từ vựng】
viên
người
người Trung Quốc là
thứ
nhất lời
Hán】
Khoảng
Khoảng
2000Việt,
từ
【Chữ
hợp với từng học sinh. 【Từ vựng】Khoảng 1000 từNhật Bản.
những
người có kinh nghiệm du học.
Khoảng 400 chữ
【Viết văn】
Khoảng 200 chữ
【Viết văn】

Khoảng 200 chữ
【Đọc hiểu】
JLPT N5

Hỗ trợ khám
khỏe

Chương trình
sức
giảng dạy

Có thể khám sức khỏe trong bệnh viện
của tập đoàn. Vì các bạn du học sinh
tham gia bảo hiểm nên không cần phải lo
lắng về chi phí khám.
Năm
thứ hai

薫

KAORU KATO

Giới thiệu ký túc xá, phòng riêng cho du
học sinh. Công ty bất động sản của tập
3 tháng
đoàn sẽ hỗ trợ tìm nhà.

Hỗ trợ cuộc sống ở Nhật như là hướng
dẫn làm các thủ tục đăng ký tạm trú, làm
3 tháng
thẻ ngân hàng, cách phỏng vấn khi đi xin
việc làm thêm…

Trung cao cấp

Có thể đọc được những văn bản, nghe hiểu được những chủ đề

Có thể đọc được tin tức báo chí, bình luận đơn giản, nghe tin tức

thông thường hay trìu tượng.

Khoảng 1000 chữ
【Chữ Hán】

Khoảng 6000 từ
【Từ vựng】
(Tiểu luận)

Khoảng 8000 từ
【Từ vựng】
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●(Học sinh nhập
học tháng 4)
Buổi hướng dẫn
cho người mới
nhập học
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●Chukyu wo manabou
●Ryugakusei no tameno Kanji Joukyu 1000
●Shin kanzen master N2 Bunpou

Tháng 5

t
re e
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ay N

o.4

nju
Shi

ine
ku L

JLPT N1h

a
ay
t ag
a
H
Cửa nam

Tháng 6
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(Tiểuuluận)
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Tháng 7

●Manabou! Nihongo Chujyokyu
●Ryugakusei no temeno Kanji Jyokyu1000
●Shin kanzen master N1 Bunpou

Tới Shinjuku

Tháng 8
4 phút

●FamilyMart

●Thi giữa kì,

●Ngày hội tư vấn
thi đại học,

tra sức khỏe ●Tư vấn trao đổi
●kiểm LAWSON
kết Đi
quảbộ
học 5
tậpphút
●
●kỳ thi năng lực
●nghỉ tuần lễ vàng
tiếng Nhật (JLPT)
●Kỳ thi du học
Nhật Bản (EJU)

Tài liệu sử dụng

●Nghỉ hè

Tới Shibuya

or

Tháng 9

15 phút

tâmcuối
thểkì thao
●Trung
●Thi
quận Shibuya
●Tư vấn trao đổi
kết quả học tập

Thư viện ●
Ritsunishihara
quận Shibuya

Phòng y tế

FAQ
Câu hỏi
thường gặp

Phòng dự trù

ita

hw
l hig

SAKURA ●
HOTEL

Khi bị ốm, tai nạn thì nên làm thế nào ?

Trường nằm cách ga Hatagaya tuyến Keio-shin 5 phút đi bộ. Mặc dù trong lòng
thành phố nhưng trường lại nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Đối với du học sinh
thì đây có thể coi là môi trường học tập lý tưởng. Từ ga Hatagaya cạnh trường
học có thể đi tàu điện lên ga Shinjuku mất khoảng 4 phút. Ngoài ra cũng có thể
đi từ từ ga Hatagaya tới ga Shibuya bằng tàu điện hay xe bus mất tầm 15 phút.
Chính vì thế, đây có thể coi là vị trí cực kì thuận lợi cho việc đi học, đi mua sắm,
đi làm thêm….

Khoảng 600 chữ
【Viết văn】

Tài liệu sử dụng

●

syu
Ko

in

và nắm bắt được nội dung cốt lõi vất đề.

Khoảng 850 chữ
【Chữ Hán】

Tháng 4

Sh
io -

●Minna no Nihongo Shokyu II
●Story de oboeru Kanji 300

Hỗ trợ đời sống

Ca p

Kế hoạch
năm học

Tài liệu sử dụng

Trung cấp II

JLPT N2

Phòng học B

JLPT N4

●Minna no Nihongo Shokyu I
●Story de oboeru Kanji 300

Hỗ trợ nhà ở

Khoảng 400 chữ
【Viết văn】

Phòng học A

Khoảng 300 chữ
【Đọc hiểu】

Tài liệu sử dụng

Phòng hành chính

Trường có kí túc xá không ?

Sau khi nhập học, học sinh sẽ tham gia bảo hiểm
Trường sẽ giới thiệu kí túc xá hoặc nhà ở riêng liên
sức khỏe quốc dân. Bảo hiểm này sẽ hỗ trợ 70% tiền
kết với trường cho những học sinh có nguyện vọng.
chi phí khám khi bị ốm, bị thương. Tiền bảo hiểm
Trường hợp học sinh muốn tự tìm nhà ở thì công ty
khoảng 20.000 yên/1 năm. Ngoài ra, học sinh cũng
bất động sản của tập đoàn sẽ giúp đỡ tận tình với
phải tham gia bảo hiểm du học sinh. Bảo hiểm
du
chi phí rẻ.
●JICA-TOKYO
học sinh này sẽ hỗ trợ tiền chi phí khám 30% khi
Rất nhiều du học sinh ban đầu khi mới sang Nhật sẽ
chưa tính tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Tiền
sống ở kí túc xá cho đến khi quen với cuộc sống ở
bảo hiểm này khoảng 10.000 yên/1 năm.
Nhật rồi sau đó tự tìm nhà theo nguyện vọng của
mình.

Có thể đi làm thêm không ?
Để có thể đi làm thêm thì cần phải nhận
được “giấy cho phép hoạt động ngoài tư
cách lưu trú” từ cục quản lý xuất nhập
cảnh. Nếu nhận được giấy cho phép đó
thì học sinh 1 tuần được làm thêm tối đa
28 tiếng. Lương giờ ở Tokyo khoảng
900 yên. Ngoài ra, trường học sẽ giới
thiệu công việc làm thêm tại các công ty,
quán ăn liên kết với trường.

Khóa học, chương trình giảng dạy, kế hoạch năm học
Là khóa học tiếng nhật từ trình độ sơ cấp tới trình độ cao cấp nhằm mục đích thi đỗ vào các trường
đại học, cao học, trung cấp ở Nhật. Ngoài ra, trường cũng tổ chức các kì thi kiểm tra định kỳ và hướng
dẫn phỏng vấn.

Khóa học
lên đại học

Visa

Thời gian học (Kỳ nhập học)

Giờ học

Visa du học

2 năm (nhập học vào tháng 4) hoặc là
1 năm 6 tháng (nhập học vào tháng 10).

5 buổi/tuần (thứ hai ~ thứ sáu) Lớp buổi sáng/ 8：45～12：00
Lớp buổi chiều／13：15～16：30

Sơ cấp I

Sơ cấp II

3 tháng

Có thể chào hỏi, hội thoại đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Có

thể đọc, viết được chữ Hiragana, Katakana.
Năm
thứ nhất 【Chữ Hán】Khoảng 150 chữ
Khoảng 200 chữ
【Viết văn】

Khoảng 200 chữ
【Đọc hiểu】
JLPT N5

Có thể hội thoại đơn giản trong cuộc sống hàng ngày

Khoảng 300 chữ
【Chữ Hán】

Khoảng 2000 từ
【Từ vựng】

Khoảng 1000 từ
【Từ vựng】

●Minna no Nihongo Shokyu I
●Story de oboeru Kanji 300

Khoảng 300 chữ
【Đọc hiểu】
JLPT N4

・Nắm vững khả năng tiếng Nhật độc lập.
・Giữ gìn văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.

3 tháng

Nâng cao khả năng đọc hiểu tương đương với trình độ trung cấp,
khả năng hội thoại nhanh tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

Khoảng 450 chữ
【Chữ Hán】

Khoảng 400 chữ
【Viết văn】

Tài liệu sử dụng

・Học đầy đủ 4 kỹ năng (Đọc,Viết, Nói, Nghe) và nắm vững tiếng Nhật ứng dụng thực hành.

Mục tiêu
học tập

Trung sơ cấp

3 tháng

●Minna no Nihongo Shokyu II
●Story de oboeru Kanji 300

Trung cấp I

3 tháng

Có thể đọc được những văn bản đơn giản, nghe hiểu được những

chủ đề thông thường hay trìu tượng. Có thể nhận biết được cấu
trúc văn bản, trình bảy suy nghĩ, giải thích sự vật sự việc.

Khoảng 700 chữ
【Chữ Hán】

Khoảng 2500 từ
【Từ vựng】

Tài liệu sử dụng

Giáo trình sử dụng

Khoảng 600 chữ
【Viết văn】

Tài liệu sử dụng

JLPT N3

●Chukyu he ikou
●Story de oboeru KanjiⅡ301～500

Khoảng 3500 chữ
【Từ vựng】

Khoảng 800 chữ
【Viết văn】
JLPT N2

Tài liệu sử dụng
●Chukyu wo manabou
●Ryugakusei no tameno Kanji Chukyu 700
●Shin kanzen master bunpou N2

Chương trình
giảng dạy

Trung cấp II

3 tháng

Có thể đọc được những văn bản, nghe hiểu được những chủ đề

Năm
thứ hai

thông thường hay trìu tượng.

Khoảng 850 chữ
【Chữ Hán】

JLPT N2

(Tiểu luận)

Có thể đọc được tin tức báo chí, bình luận đơn giản, nghe tin tức
và nắm bắt được nội dung cốt lõi vất đề.

Khoảng 1000 chữ
【Chữ Hán】

Khoảng 6000 từ
【Từ vựng】

Khoảng 400 chữ
【Viết văn】

Trung cao cấp

3 tháng

●Chukyu wo manabou
●Ryugakusei no tameno Kanji Joukyu 1000
●Shin kanzen master N2 Bunpou

Khoảng 600 chữ
【Viết văn】
JLPT N1

(Tiểu luận)

Cao cấp II

Có thể đọc được tin tức báo chí, bài bình luận về các chủ đê lớn.
Hội thoại tự nhiên, nghe tin tức và nắm bắt được nội dung cốt lõi
sau đó trình bày suy nghĩ của bản thân về vấn đề đó.

Khoảng 8000 từ
【Từ vựng】

Tài liệu sử dụng

Cao cấp I

3 tháng

Khoảng 15000 chữ
【 Chữ Hán】
Tài liệu sử dụng
●Manabou! Nihongo Chujyokyu
●Ryugakusei no temeno Kanji Jyokyu1000
●Shin kanzen master N1 Bunpou

Khoảng 10.000 từ
【Từ vựng】

Khoảng 1000 chữ (bài lý luận)
【Viết văn】
JLPT N1

Tài liệu sử dụng
●Ryugakusei no temeno jidai wo
yomitoku Jyokyu Nihongo
●Shin kanzen master N1 Kanji
●Shin kanzen master N1 Bunpou

Quy trình thi lên đại học,
đi xin việc

3 tháng

Có thể đọc được tin tức báo chí, bài bình luận về chủ đề lớn. Hội
thoại tự nhiên, nghe tin tức và nắm toàn bộ nội dung sau đó trình
bày suy nghĩ của bản thân về vấn đề đó. Có thể giao tiếp như
người Nhật, viết bài lý luận.

2.000 chữ
【Chữ Hán】
Hiểu được các từ vựng
【Từ vựng】
chuyên ngành.
JLPT N1

Tài liệu sử dụng

●Ryugakusei no temeno jidai wo
yomitoku Jyokyu Nihongo
●Shin kanzen master N1 Kanji
●Nihonbunka wo yomu

Học sinh đã tốt nghiệp
THPT ở Việt Nam.

Trường Nhật ngữ
Shibuya LALL
Trung cấp, cao đẳng,
đại học
Đi xin việc
Học sinh đã tốt nghiệp
đại học ở Việt Nam

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Trường Nhật ngữ
Shibuya LALL
Trung cấp, cao học

Kế hoạch
năm học

FAQ
Câu hỏi
thường gặp

●(Học sinh nhập
học tháng 4)
Buổi hướng dẫn
cho người mới
nhập học

●Học ngoại khóa

●Thi giữa kì,

●kiểm tra sức khỏe ●Tư vấn trao đổi
kết quả học tập
●nghỉ tuần lễ vàng
●Kỳ thi du học
Nhật Bản (EJU)

●Ngày hội tư vấn
thi đại học,
●kỳ thi năng lực
tiếng Nhật (JLPT)

●Nghỉ hè

●Thi cuối kì
●Tư vấn trao đổi
kết quả học tập

●Lễ nhập học(học sinh
nhập học tháng 10)
●Buổi hướng dẫn cho
học sinh mới nhập học
●Ngày hội tư vấn con
đường học vấn

●Kiểm tra sức khỏe ●Thi giữa kỳ
●Kỳ thi du học
Nhật Bản (EJU)

●Tư vấn trao đổi
kết quả học tập

●Lễ hội giao lưu

●Kỳ thi năng lực
tiếng Nhật (JLPT)

●Học ngoại khóa

Khi bị ốm, tai nạn thì nên làm thế nào ?

Trường có kí túc xá không ?

Có thể đi làm thêm không ?

Sinh hoạt phí 1 tháng khoảng bao nhiêu ?

Có hỗ trợ tìm việc không ?

Sau khi nhập học, học sinh sẽ tham gia bảo hiểm
sức khỏe quốc dân. Bảo hiểm này sẽ hỗ trợ 70% tiền
chi phí khám khi bị ốm, bị thương. Tiền bảo hiểm
khoảng 20.000 yên/1 năm. Ngoài ra, học sinh cũng
phải tham gia bảo hiểm du học sinh. Bảo hiểm du
học sinh này sẽ hỗ trợ tiền chi phí khám 30% khi
chưa tính tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Tiền
bảo hiểm này khoảng 10.000 yên/1 năm.

Trường sẽ giới thiệu kí túc xá hoặc nhà ở riêng liên
kết với trường cho những học sinh có nguyện vọng.
Trường hợp học sinh muốn tự tìm nhà ở thì công ty
bất động sản của tập đoàn sẽ giúp đỡ tận tình với
chi phí rẻ.
Rất nhiều du học sinh ban đầu khi mới sang Nhật sẽ
sống ở kí túc xá cho đến khi quen với cuộc sống ở
Nhật rồi sau đó tự tìm nhà theo nguyện vọng của
mình.

Để có thể đi làm thêm thì cần phải nhận
được “giấy cho phép hoạt động ngoài tư
cách lưu trú” từ cục quản lý xuất nhập
cảnh. Nếu nhận được giấy cho phép đó
thì học sinh 1 tuần được làm thêm tối đa
28 tiếng. Lương giờ ở Tokyo khoảng
900 yên. Ngoài ra, trường học sẽ giới
thiệu công việc làm thêm tại các công ty,
quán ăn liên kết với trường.

Tùy theo mỗi người mà sinh hoạt phí có
thể khác nhau. Tuy nhiên trừ tiền nhà,
tiền điện thì mỗi tháng khoảng từ 50.000
yên ～ 80.000 yên.
( Ví dụ : Tiền ăn : 20.000 yên～30.000
yên, tiền điện thoại : 5.000 yên, tiền đi
lại : 10.000 yên, các chi phí khác : 20.000
yên～30.000 yên).

Những học sinh không muốn thi lên đại
học mà muốn đi làm luôn sau khi tốt
nghiệp sẽ được hướng dẫn cụ thể cách
tìm việc, cách viết sơ yếu lý lịch, cách
phỏng vấn. Ngoài ra những học sinh có
thái độ học tập tốt, thành tích học tập tốt
sẽ có cơ hội làm việc trong tập đoàn
LALL.

●Cuộc thi hùng biện

●Lễ tốt nghiệp

●Đi du lịch 1 ngày

●Thi cuối kỳ
Trao đổi kết quả
học tập và tư vấn
thi đại học

Có cơ hội giao lưu với người
Nhật không ?
Trường tổ chức các buổi giao lưu
với các nhân viên người Nhật
đang làm việc trong tập đoàn
LALL. Có thể giao lưu với nhiều
thế hệ và trò chuyện nâng cao
tiếng Nhật.

Đi xin việc

