アクセス

ロ ケ ーション

오시는�길 Cách di chuyển

학교주변정보

N

Vị thế

靭公園

우츠보공원
Công viên Utsubo

新大阪

신오사카
Shin-Osaka

고베
Kobe

JR 고베선
오사카 ↔ 고베�약25분

Tuyến JR Kobe
Osaka↔Kobe khoảng 25 phút

万和国際教育学院
Học viện giáo dục quốc tế
Manwa

신사이바시스지상점가
Trung tâm mua sắm Shinsaibashi

혼마치

Hommachi

南海電鉄
関空 ↔ なんば 約35分
난카이전철
간사이공항 ↔ 난바�약35분

なんば

Nankai Dentetsu
Kansai↔Namba khoảng 35 phút

徒歩 約 6 分

지하철미도스지선
난바 ↔ 혼마치�약4분

本町

난바
Namba

킨테츠나라선
난바 ↔ 킨테츠나라�약35분
Tuyến Kintetsu Nara
Namba↔Kintetsu Nara

간사이국제공항
Sân bay quốc tế Kansai

도보�약6분
Khoảng 6 phút đi bộ

Tuyến tàu điện ngầm Midousuji
Namba↔Hommachi khoảng 4 phút

近鉄奈良線
なんば ↔ 近鉄奈良 約35分

만와국제교육학원
HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MANWA

心斎橋筋商店街

Umeda-Osaka

地下鉄御堂筋線
なんば ↔ 本町 約4分

만와국제교육학원

関西国際空港

도보�약5분
Khoảng 5 phút đi bộ

교토
Kyoto

JR 교토선
신오사카 ↔ 교토�약25분
Tuyến JR Kyoto
Shin-Osaka↔Kyoto khoảng 25 phút

大阪（梅田）오사카(우메다)

徒歩 約 5 分

京都

JR 京都線
新大阪 ↔ 京都 約25分

JR 神戸線
大阪 ↔ 神戸 約25分

神戸

万和国際教育学院

道頓堀

近鉄奈良

도톤보리
Doutonbori

킨테츠나라
Kintetsu Nara

徒歩 約 30 分

도보�약30분
Khoảng 30 phút đi bộ

大阪城

N

本校

24番出口

24번출구 Cửa ra số 24

電車 約 14 分

オリックス
本町ビル

본교
Trường

Family
Mart

오사카성
Thành Osaka

19番出口

전철로�약14분
Khoảng 14 phút đi tàu

오릭스혼마치빌딩
Thuộc tòa nhà
ORIX Hommachi

ユニバーサル･スタジオ･ジャパン

19번출구
Cửa ra số 19

阿波座出路
아와자출구
Lối ra Awaza

혼마치역

本町駅 Ga Hommachi

유니버셜�스튜디오�재팬
Khu vui chơi giải trí USJ

電車 約 20 分

中央大通

츄오오도오리
Lối đi lớn Chuo

전철로�약20분
Khoảng 20 phút đi tàu

通天閣
最寄り駅

가장�가까운�역 Ga gần nhất

地下鉄御堂筋線・中央線・四つ橋線 本町駅

지하철�미도스지선•중앙선•요츠바시선�혼마치역 24번출구

츠텐카쿠
Tháp Tsutenkaku

電車 約 8 分

24番出口

전철로�약8분
Khoảng 8 phút đi tàu

Tuyến tàu điện ngầm Midousuji・Tuyến Chuo・Tuyến Yotsubashi Hommachi cửa ra số 24

万 和 国 際 教育学院

만와국제교육학원 HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MANWA

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 1- 5 - 17
1- 5 -17, Nishihonmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

TEL
FAX
E-mail
URL

+81-6-6616-9086
+ 81-6-6599-9347

info@manwa-education.com

https://manwa-education.com

大阪・本町の日本語学校

오사카・혼마치의�일본어학교 Trường tiếng Nhật ở Hommachi Osaka

万和国際教育学院に
つ いて
만와국제교육학원에�대해

Đôi nét về học viện giáo
dục quốc tế Manwa

日 本 語 教 育 を 通 じ、真 に 活 躍 で きる 国 際 人 の 育 成 を 目 指 して い ます。
일본어교육을�통해�진정으로�활약할�수�있는�국제인의�육성을�목표로�하고�있습니다.

Thông qua giáo dục tiếng Nhật,chúng tôi hướng tới đào tạo những học sinh có thể hoạt động mang tính quốc tế.

当校の特徴

私たち万和国際教育学院は、日本語教育を通して日本語と日本社会、文化を理解し、日本及び国際社会において真に活躍できる国際人の育成を目
指しています。

본교의�특징

Điểm nổi bật của trường

POI NT 1

様々なバックグラウンドを持った国や地域の学生のみなさんが、共に学び、互いに理解し、交流することで国際人としての礎を築き、将来にわたっ

POI NT 2

活動型学習

学習目標

て活躍する。私たちはそのための教育環境を整え、日本語教育を実践していきます。

進学先の決定がゴールではなく、進学した後の高等教育機関や、その先において、日本語が「壁」とならない日本語の能力と、コミュニケーション

학습목표

スキルを身につけることがとても大切だと考え、先を見据え、自立した社会人を育成する教育を進めていきます。

PO INT 3

활동형학습 Các hình thức học

Mục tiêu học tập

진학지도

進学指導

Hướng dẫn học lên cao

저희�만와국제교육학원은�일본어교육을�통해�일본어와�일본사회,문화를�이해하고,일본�및�국제사회에서�진정으로�활약할�수�있는�국제인의�양성을
목표로�하고�있습니다.

다양한�배경을�가진�나라와�지역의�학생�여러분이�함께�배우고�서로를�이해하며�교류함으로써�국제인으로서의�토대를�구축하여�장차�나아가�활약합니다.
저희는�이를�위한�교육환경을�갖추고�일본어교육을�실천해�갈�것입니다.

진학처의�결정이�최종목표가�아닌, 진학한�후의�고등교육기관이나�그�후에�있어서도 일본어가 ‘벽’이�되지�않는�일본어능력과�커뮤니케이션�스킬을�몸에
익히는�것이�매우�중요하다고�생각하여�미래를�내다보고�자립적인�사회인을�육성하는�교육을�해�나갈�것입니다.

Thông qua giáo dục tiếng Nhật, chúng tôi ,học viện giáo dục quốc tế Manwa thực sự mong muốn đào tạo những con người có thể hiểu

「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」それぞれの技能

tiếng Nhật, xã hội Nhật bản ,văn hóa, và có thể hoạt động tích cực tại Nhật bản và quốc tế.

を身につけ、意見を発信したり、話し合うこ

Sinh viên các quốc gia và khu vực từ các vùng miền khác nhau có thể tìm hiểu cùng nhau, hiểu nhau, và tương tác với nhau để xây dựng
một nền tảng như là một nhân lực quốc tế và đóng một vai trò tích cực trong tương lai.

とを通して相互理解ができる日本語レベル

Chính vì các lí do đó,chúng tôi đã tạo ra một môi trường giáo dục,giáo dục tiếng Nhật thực tiễn.

を目標とします。

Việc chọn được trường vào cao đẳng đại học không phải là mục tiêu chính.Mà là sau khi vào được các trường ,tương lai phía trước ,thì

việc trang bị năng lực tiếng Nhật ,không cảm thấy tiếng Nhật như một bức tường ngăn cản và kĩ năng giao tiếp là rất quan trọng.Về lâu

「듣기」
「말하기」
「읽기」
「쓰기」각각의�기능을�몸에�익혀�의견을

dài,chúng tôi mong muốn tạo ra một nền giáo dục có thể tạo ra những con người tự lập của xã hội.

합니다.

万和国際教育学院 校長
만와국제교육학원�교장

Hiệu trưởng học viện giáo dục quốc tế Manwa

施設紹介
2F

01

Mục tiêu là để trang bị những kỹ năng "nghe", "nói",

古井 行従

"đọc", "viết" và trình độ tiếng Nhật có thể đưa ra ý

コース1 年目より進学準備のためのキャリア

めていきます。

しっかりとサポートします。

통해�이문화에의�이해가�깊어져�갑니다.

학생�개개인을�확실하게�서포트합니다.

るなどの活動を通して、異文化への理解を深
의논하고,생각하고,조사하고,설명하고,발표하는�등의�활동을
Thông qua các hoạt động như nói chuyện,suy

nghĩ,tìm hiều,giải thích,thuyết trình...Học viên sẽ hiểu
sâu hơn về sự khác nhau của văn hóa.

授 業 を 実 施 。担 当 講 師 が 学 生 一 人 一 人を

코스 1년차부터�진학준비를�위한�커리어수업을�실시. 담당강사가
Các khóa học đào tạo chuẩn bị lên trung cấp,đại học

sẽ được đưa vào từ năm nhất.Các thầy cô chủ nhiệm
sẽ hướng dẫn tận tình từng bạn một.

kiến,nói chuyện trao đổi bằng tiếng Nhật.

후루이�유키츠구

Thầy Yukitsugu Furui

시설소개
Giới thiệu cơ sở vật chất

快 適 な 学 び を 実 現 す る た め の 様 々 な 施 設 を 揃 え て い ま す。

ラウンジ

말하거나�의논을�통해�상호이해가�가능한�일본어�레벨을�목표로

話し合う、考える、調べる、説明する、発表す

쾌적한�학습을�실현하기�위한�다양한�시설을�갖추고�있습니다.

2F

라운지 Sảnh chờ

事務所・受付

사무소•접수처

3F

Văn phòng・Quầy tiếp tân

教室

Nhà trường đã sắp đặt các thiết bị tiện nghi để giúp học sinh có được điều kiện học tốt nhất.

교실 Phòng học

3F

教室

교실

Phòng học

3F

図書室

RF

도서관

Thư viện

屋上ラウンジ

옥상라운지

Sân thượng

02

Short Term
コース紹介

4週間から10週間の短期間で学ぶ日本語コースです。授業は「聞く、話す」を中心にそれ

코스소개

Giới thiệu về khóa học

ぞれのレベルで日本語でのコミュニケーションをとるための会話力を身につけます。毎
月１回実施する「文化体験」の授業では、日本の文化について調べたり、訪問先での場面

を想定して会話練習をしてから文化体験ツアーに行きます。楽しみながら日本語をしっ

それぞれ の目標・学 習 時 間 に 対 応できるよう、
様 々なコースとカリキュラムを用 意しています。

かりと学ぶコースです。とにかく日本の生活を満喫したい、学んだ日本語を日本で使って
みたい、日本留学体験をしたい、そういった方に最適です。

4주에서 10주간의� 단기간으로� 배우는� 일본어� 코스입니다. 수업은「듣기,말하기」를� 중심으로� 각각의� 레벨에서� 일본어로� 커뮤니케이션을� 하기� 위한� 회화력을� 몸에� 익힙니다. 매월1회� 실시하는「문화체험」
수업에서는�일본문화에�대해�조사하거나 방문지에서의�상황을�예상한�회화연습을�하고�나서�문화체험투어를�실시합니다.즐기면서�일본어를�제대로�배우는�코스입니다. 일본생활을�만끽하고�싶으시거나, 배운

개개인의�원하는�목표•학습시간에�대응할�수�있도록, 다양한�코스와�커리큘럼을�마련하고�있습니다.

Để có thể đáp ứng được nguyện vọng của học viên như mục tiêu・thời gian học ,nhà trường có chuẩn bị các khóa học,giáo trình học khác nhau.

Advancement for higher education

일본어를�일본에서�바로�사용하시거나,일본유학체험을�하고�싶어하시는�분들에게�가장�적합합니다.

Là khóa học bạn có thể học trong thời gian ngắn từ 4 đến 10 tuần.Khóa học này sẽ tập trung vào việc phát triển kĩ năng giao tiếp ở từng trình độ thông qua các giờ học “nghe”,”nói”.Mỗi tháng,ở giờ học
thực tiễn về trải nghiệm văn hóa,học viên sẽ tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản ,tưởng tưởng ra tình huống đi thăm và tiến hành luyện tập hội thoại.Tiếp theo đó sẽ là chuyến trải nghiệm trực tiếp. Đây là
khóa học vừa được học vừa được chơi.Khóa học này đặc biệt phù hợp với các bạn trước hết là trải nghiệm về cuộc sống Nhật,muốn sử dụng tiếng Nhật đã học và trải nghiệm du học Nhật Bản.

入学時期

毎年1月、4月、7月、10月入学
매년1월,4월,7월,10월�입학

学習期間

「 聞く」、
「 話す」、
「 読 む」、
「 書く」それ ぞれ の 技 能 を身 につけ、日 本 の 大 学 、大 学 院 、

4週間～10週間

ためのキャリア授業では、学生一人一人の目標を明確にし、自己実現の可能性を高め

授業時間

ていきます。

「듣기」
「말하기」
「읽기」
「쓰기」각각의�기능을�몸에�익혀�일본의�대학, 대학원,전문학교에서�커뮤니케이션을�통해�전문지식을�배울�수�있는�능력을�키웁니다. 외우기만�하는�것이�아니라�스스로�생각하고�발신하는
스킬을�습득합니다. 또한, 진학준비를�위한�커리어수업에서는�학생�개개인의�목표를�명확히�하여�자기실현의�가능성을�높여�갑니다.

Về chương trình giảng dạy của trường, học sinh sẽ trang bị cho mình được các kĩ năng như "nghe" , "nói" , "đọc" , "viết".Có thể vừa giao tiếp được tiếng Nhật khi học tại các trường đại học ,trên

đại học, các trường trung cấp đồng thời trang bị được những kiến thức chuyên môn cần thiết.Không đơn thuần là nhớ không,học viên sẽ học được các kĩ năng như tự mình suy nghĩ,đưa ra ý
kiến.Hơn thế nữa,trong giờ học trang bị kiến thức học lên cao học,giáo viên sẽ hướng dẫn học viên làm rõ và hiện thực hóa mong muốn, nguyện vọng của từng học sinh .

進学2年コース

진학 1년6개월코스 Khóa học lên cao 1 năm 6 tháng

入学時期

입학시기 Thời gian nhập học

入学時期
毎年10月

매년10월 Tháng 10 hàng năm

到達目標

도달목표 Mục tiêu đạt được

到達目標

도달목표 Mục tiêu đạt được

매년 4 월 Tháng 4 hàng năm

日本語を約150時間（JLPT:N5レベル相当）勉強された方

일본어를�약150시간(JLPT:N5레벨에�해당) 공부하신�분
Những bạn có thời gian học tiếng khoảng 150 giờ（Trình độ tương đương N5 JLPT）

(휴식15분) (Nghỉ giải lao 15 phút)

문화체험
Trải nghiệm văn hóa

Trải nghiệm mặc Kimono

ことができる。また、流暢に自然な会話ができ、円滑にやりとりをすること

な構成でのプレゼンテーションなどを行うことができる。

ができる。

사회적인� 이슈의� 다소� 어려운� 문장도� 필자의� 생각이나� 의견을� 간파할� 수� 있고, 그에� 대한
자신의� 의견을� 이유와� 근거를� 바탕으로� 논리적으로� 서술할� 수� 있습니다. 또한, 유창하고
자연스러운�회화를�할�수�있고�원활한�의사소통을�할�수�있습니다.

Có thể đọc được suy nghĩ,ý kiến của tác giả kể cả ở đoạn văn khó trong một chủ đề
mang tính xã hội và có thể nêu ra ý kiến của mình dựa theo các luận điểm một cách
tự do.Hơn thế nữa,có thể hội thoại một cách tự nhiên,lưu loát.

自分の考えや理由をまとめ、他者との意見交換をすることができる。簡潔

多様な日本の文化を体験するために、文化体験学習を行っています。

다양한�일본문화를�체험하기�위해�문화체험학습을�실시합니다. Qua những giờ học trải nghiệm văn hóa, học viên có thể trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản.

午前クラス 오전클래스 Lớp học buổi sáng

書道

서예
Thư pháp

茶道

다도
Trà đạo

祭り（盆踊り）
축제(봉오도리)

Lễ hội（Nhảy Obon）

寺（お参り）

절(참배)
Đi viếng chùa

たこ焼き作り

타코야키�만들기
Tập làm món Takoyaki

Private lessons/Group lessons

※ スタート時の語学レベルによっては、進学 2 年コースの目標に到達することも可能
です。

사회적인�이슈의�어느정도�긴�문장이나�이야기의�요점을�이해하고, 자신의�생각이나�이유를
정리해�다른�사람과�의견을�교환할�수�있습니다. 간결한�구성의�프레젠테이션�등을�할�수
있습니다.

※ 학습시작시의�어학레벨에�따라서는, 진학2년코스를�목표로�설정하는�것도�가능합니다.

Có thể nắm bắt các điểm quan trọng của một đoạn văn dài.Tự do tóm tắt được suy nghĩ của bản thân
và trao đổi ý kiến được với người khác. Ngoài ra,có thể thuyết trình một cách súc tích theo cấu trúc.

※ Tùy thuộc vào trình độ tiếng ban đầu,học viên có thể đạt được mục tiêu trong
khóa học 2 năm.
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文化体験

기모노체험

社会的な話題で、ある程度の長さの文章やまとまった話の要点を理解し、

수업시간 Thời gian học

初中級 초중급 Sơ trung cấp

수업시간 Thời gian học

着付け体験

입학시기 Thời gian nhập học

社会的な話題で、やや難しい文章でも筆者の考えや意見を読みとること

ができ、それに対する自分の意見を理由と根拠をもとに論理的に述べる

授業時間

일본어�입문�레벨이신�분 Những bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật

進学1年6ヶ月コース

진학 2년코스 Khóa học lên cao 2 năm

毎年4月

日本語入門レベルの方

4주~10주간 Từ 4 tuần ~10 tuần

9:30～12:00 (休憩15分)

대상레벨 Đối tượng hướng tới

初級 초급 Sơ cấp

Tháng 1,4,7,10 hàng năm

학습기간 Thời gian học

専 門 学 校で、コミュニケーションをとりながら専 門 知 識 を学ぶことができる力 を養い

ます。覚えるだ けでなく、自ら考え、発 信するスキルを身につけます。また、進 学 準 備の

対象レベル

입학시기 Thời gian nhập học

9 : 30 ～12 : 45

午後クラス 오후클래스 Lớp học buổi chiều

13 : 45 ～17 : 00

学習内容をカスタマイズし、授業を受けることができます。
「仕事が忙しくて勉強する時間が
取れない」
「クラスの授業についていけるか不安」
「短時間で直接、先生に質問しながら学

びたい」といった希望に対応いたします。また、友達と一緒に受けたい、会社の同僚と一緒

に勉強したいなど希望があれば、グループレッスンも行うことができます。

학습내용을�원하는�대로�커스터마이즈하여�수업을�들을�수�있습니다. “일이�바빠�공부할�시간이�없다”,“클래스�수업을�잘�따라갈�수�있을지�걱정이다”, “단기간으로�선생님께�직접�질문을�하며�공부하고�싶다” 등의
희망사항에�대응합니다. 또한, 친구와�함께�수강하고�싶다거나, 직장동료와�함께�공부하기를�희망하시면�그룹렛슨도�가능합니다.

Có thể tham gia và thay đổi nội dung bài học.Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các nguyện vọng của học viên như"Bận rộn công việc nên không có thời gian học","Không biết có theo học được không?",
"Muốn trao đổi trực tiếp với giáo viên trong thời gian ngắn"...Bên cạnh đó,đối với những bạn có nhu cầu học với bạn hay học cùng đồng nghiệp công ty thì cũng có thể tham gia lớp học nhóm.
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入国前

留学生活 /
学生サポート

입국�전 Trước nhập quốc

日本で生活するための住居選びはとても重要です。本校では関連会社（不動産会社）による留学生向けの住居をご紹介しています。
ご要望に応じたお部屋をご紹介し、

유학생활/학생서포트

入国時の部屋の移動までサポートいたします。

Cuộc sống du học
Hỗ trợ học sinh

일본에서�생활하기�위한�주거�선정은�매우�중요합니다. 본교에서는�관련�회사(부동산�회사)를�통해�유학생을�위한�주거를�소개하고�있습니다. 희망에�맞는�집을�소개해드리고, 입국시�주거지에의�이동까지
서포트합니다.

Để có thể sinh sống tại Nhật thì việc chọn nhà là vô cùng quan trọng.Nhà trường có liên kết với công ty bất động sản và giới thiệu những ngôi nhà dành cho du học sinh.Ngoài
việc giới thiệu nhà theo nguyện vọng thì công ty còn hỗ trợ bạn trong việc vận chuyển đồ đạc khi bạn tới Nhật Bản.

忙しくも 充 実した 万 和での 学 生 生 活
様 々 な 側 面 から学 生 生 活 のサ ポ ート を 行っています。

在学中

재학중 Trong quá trình học

進学サポート

바쁘지만�충실한�만와에서의�학생생활�다양한�측면에서�학생생활을�서포트합니다.

진학�서포트

Hỗ trợ học lên cao

クラス担任による定期的なカウンセリングを行い、学生一人一人の学習状況を確認しながら進学決定に向けたサポートを行います。不安なことがあれば、いつで

Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi mặt Để bạn có những trải nghiệm du học ý nghĩa tại Manwa

もご相談ください。
また、進路指導経験のある講師による「キャリア授業」をコース１年目から行います。進学スケジュール、情報収集の仕方、面接マナー、志望理
由書の書き方などクラスメイトとともに学びます。

클래스�담임에�의한�정기적인�상담을�실시해, 학생�한명�한명의�학습상황을�확인해가며�진학결정을�위한�서포트를�합니다. 불안한�점이�있으시면�언제든지�상담해�주십시오.
또한, 진로지도경험이�풍부한�강사에�의한「커리어수업」을�코스1년차부터�실시합니다. 진학스케쥴,정보수집방법,면접매너, 지원이유서�작성법�등�클래스�친구들과�함께�배웁니다.

Start!
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● 入学式

5

● 防災訓練

● オリエンテーション
● お花見

April

● 健康診断

● 進学ガイダンス

May

● 방재훈련

Diễn tập chống thiên tai
Hướng dẫn học lên cao

● 일본유학시험

7

● 日本語能力試験

● 일본어능력시험(JLPT）

8

● 夏休み

● 여름방학

9

● 中間テスト

● 중간고사

August

September

Kì thi du học Nhật EJU

10

● 入学式

11

● 日本留学試験

Octorber

● 진학설명회

● 日本留学試験

July

ay

Lễ nhập học
Buổi giới thiệu
● 벚꽃놀이 Ngắm hoa anh đào
● 건강검진 Khám sức khỏe
● 오리엔테이션

6

June

Holid

● 입학식

Nobember

ay
Holid

ar

Kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT

uate

Grad

● 일본유학시험

● スピーチ大会

2

● 期末テスト

● 기말고사

3

● 卒業式

● 졸업식

March

● 学習発表会

생활�서포트

Hỗ trợ sinh hoạt

日本の生活でのお困りごとや悩みがあれば、英語、中国語、韓国語、ベトナム語で対応可能なスタッフに相談することができます。
일본생활에서�곤란한�일이나�고민이�있으시면, 영어,중국어,한국어,베트남어로�대응�가능한�스텝에게�상담할�수�있습니다.

Nhà trường có nhân viên có thể giải đáp những thắc mắc, hỗ trợ bạn những khó khăn trong cuộc sống bằng các thứ tiếng như tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn.

1

● 冬休み

生活サポート

Kì thi du học Nhật EJU

● 스피치대회

February

Bài kiểm tra giữa kì

Lễ nhập học
Buổi giới thiệu

● 오리엔테이션

● 日本語能力試験

12

January

Nghỉ hè

● 입학식

● 일본어능력시험(JLPT）

December
New Ye

● オリエンテーション

Các thầy cô chủ nhiệm sẽ tư vấn định kì,vừa nắm bắt tình hình của từng học sinh một vừa định hướng cho các bạn trong việc học lên cao.
Ngoài ra,bạn sẽ được tham gia giờ học định hướng học lên cao từ năm nhất dưới sự chỉ dẫn của giáo viên giàu kinh nghiệm.Và được học lịch trình học lên cao,các cách thu
thập thông tin,quy tắc phỏng vấn,cách viết lí do chọn trường...cùng với bạn cùng lớp.

アルバイトサポート

Kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT
Nghỉ đông

● 겨울방학

After graduation

升学后

아르바이트�서포트 Hỗ trợ làm thêm

ワーキングホリデーのビザをお持ちの方や、資格外活動許可をお持ちの留学生の方に、適切な仕事を見つけられるようアルバイト探しをお手伝いします。
また、ア

ルバイトの見つけ方や面接練習などの無料の講座も受けることができます。

Cuộc thi hùng biện

워킹홀리데이�비자를�소지하신�분이나, 자격외활동허가를�받은�유학생분들에게�적절한�일자리를�구할�수�있도록�아르바이트�찾기를�도와드립니다. 또한, 아르바이트를�찾는�방법과�면접연습�등의
무료강좌도�수강�가능합니다.

Nhà trường sẽ hỗ trợ các bạn tìm được những công việc phù hợp với năng lực.Nhưng với điều kiện là bạn phải có Working Holiday Visa hay Visa có dấu ,cho phép bạn có
thể đi làm thêm.Ngoài ra,bạn cũng sẽ được tham gia các lớp học cách tìm việc,luyện phỏng vấn...miễn phí.

Kì thi cuối kì
● 학습발표회 Phát biểu cuối kì

卒業後

Lễ tốt nghiệp

졸업�후 Sau tốt nghiệp

将来、日本で就職を目指す方に対して、進学後も履歴書の添削や、面接指導、ビジネスメールの書き方など、日本語学校として指導できるサポートを無料で実施

いたします。

장차�일본에서�취업을�목적으로�하는�분에�대해서�진학�후에도�이력서의�첨삭이나, 면접지도, 비지니스�메일�작성법�등�일본어학교로서�지도할�수�있는�서포트를�무료로�실시합니다.

ある学生の1日
9 : 15

学校に到着
학교에�도착
Tới trường

POI

NT

Đối với những bạn có dự định làm việc tại Nhật,nhà trường cũng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các bạn cách viết sơ yếu lí lịch,phỏng vấn,cách viết mail khi đi làm sau khi học xong với
tư cách là trường tiếng Nhật.

유학생의�하루 Một ngày của du học sinh
9 : 30

授業開始

수업시작
Bắt đầu giờ học

12 : 45

授業終了/昼食

수업종료/점심식사
Kết thúc giờ học/Ăn trưa

安心して生活できる快適な住まいのサポートも行なっています。

17 : 00

アルバイト
아르바이트
Làm thêm

21 : 30

帰宅

귀가
Trở về nhà

안심하고�생활할�수�있는�쾌적한�주거서포트도�하고�있습니다. Trường có hỗ trợ nhà ở để bạn có thể sinh hoạt an toàn,thoải mái tại Nhật.

23 : 00

就寝

취침
Đi ngủ

企業研修

기업연수
Đào tạo doanh nghiệp

万和国際教育学院の日本語研修

만와국제교육학원의�일본어연수

Khóa học đào tiếng Nhật của học viện giáo dục quốc tế Manwa

企業の従業員日本語研修の課題を解決します。 기업의�사원일본어연수�과제를�해결해드립니다.

外国人材を採用したものの、日本語力の不足を感じる、仕

외국인� 인재를� 채용했지만, 일본어능력의� 부족을

Không biết là công ty của bạn có gặp phải tình trạng như là tuyển

本語を教えていけ ばいいのかわからない等、お困りではあ

어떻게� 일본어를� 가르쳐야� 할지� 막막하다� 등� 곤란해

lực trình độ tiếng Nhật,không thể nắm rõ được các quy tắc cơ bản

事の基 本 的 なマナーを理 解してもらいたい、どのように日

りませんか。万 和 国 際 教 育 学 院では、企 業 様のニーズをお

聞きし、最 適 な研 修プログラムをオーダーメイドで提 案い

たします。
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Giải quyết vấn đề đào tạo tiếng Nhật cho nhân viên các công ty

느낀다, 일의�기본적인�매너를�이해해주었으면�한다,
하고� 계시지는� 않습니까? 만와국제교육학원에서는
기 업 의 � 요 구 를 � 수 렴 하 여 � 최 적 의 � 연수프로그램을
맞춤형으로�제안합니다.

được nhân lực người nước ngoài nhưng có cảm giác thiếu năng

trong công việc hay không biết làm sao để dạy tiếng Nhật được

tốt....Tại học viện giáo dục quốc tế Manwa,chúng tôi luôn lắng
nghe những nhu cầu của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các
chương trình học phù hợp nhất .
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