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Thành phố NAGOYA có lịch sử phát triển lâu đời, 

nằm dưới chân thành NAGOYA, đây là thành phố lớn 

với 2,2 triệu dân, là trung tâm phát triển của vùng 

trung bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. 

Ngoài ra, đây cũng là trục giao thông trọng yếu 

không chỉ có đường tàu hỏa và Shinkansen mà còn 

cả tàu điện ngầm và xe buýt chạy qua. Hơn nữa, 

ngoài trường đại học NAGOYA, nơi vừa có vị giáo 

sư nhận giải NOBEL, nơi đây còn có rất nhiều 

trường đại học và trường chuyên môn nổi tiếng 

khác. Trường ngôn ngữ quốc tế NAGOYA tọa lạc tại 

quận MINATO thành phố NAGOYA. 

Vị trí vùng trung bộ nằm chính giữa Nhật Bản, 

kẹp giữa hai thành phố lớn TOKYO và OSAKA. 

Từ trước đến nay, đây là khu vực căn cứ điểm 

tập trung của các ngành sản xuất chế tạo. 

Tổng sản lượng được sản xuất tại đây tính theo 

tỷ lệ nhân khẩu cao hơn rất nhiều so với các 

khu vực khác. Ðây cũng là căn cứ điểm kỹ thuật 

và sản xuất ô-tô, chiếm vị trí rất quan trọng 

trong ngành sản xuất ô-tô tại Nhật Bản. Vì vậy, 

nơi đây tập trung nhiều các trường chuyên 

môn kỹ thuật ô-tô, rất thích hợp cho việc chọn 

trường và tìm việc làm. 



Tháng 4 Tháng 10 Tháng 4 Tháng 10 Tháng 4 

N5 N4 N3 N2 N1 JLPT 

Trường ngôn ngữ quốc tế Nagoya nằm tại thành phố Nagoya ở giữa Tokyo và Oasaka, là thành phố lớn nhất vùng trung bộ nơi cứ điểm của ngành "sản 

xuất chế tạo ô-tô" của Nhật Bản. Trường chúng tôi nằm ở vị trí rất thuận tiện, cách nhà ga TOKAIDOORI thuộc tuyến xe điện ngầm MEIKOUSEN 

3 phút đi bộ. Ký túc xá trường xây bằng bê-tông cốt thép, thiết kế chịu được động đất chấn độ cao ở Nhật. Đồng thời, tất cả các phòng đều lắp 

điều hòa. Hơn nữa, ký túc còn có phòng y tế riêng cho sinh viên, có thư viện tập trung đầy đủ tài liệu, sách báo. Với lại, cũng có cả máy tính cho sinh 

viên tra cứu thông tin các loại. Ngoài ra, trường cũng có những khóa học nghiệp vụ sư phạm tiếng Nhật, lớp học ngoại ngữ khác. 

 

Về các khóa du học, chúng tôi có 3 khóa: khóa 2 năm, khóa 1 năm 6 tháng và khóa 1 năm; sau khi tốt nghiệp mỗi khóa, sinh viên có thể thi 

học tiếp vào các trường dạy nghề, đại học, cao học hoặc có thể vào làm việc tại các xí nghiệp Nhật Bản. Thời gian học tính 50 phút thành 1 

tiết học, 1 ngày 4 tiết, 1 tuần 20 tiết, 1 năm 800 tiết; trong đó đã bao gồm các tiết ngoại khóa và  văn hóa Nhật bản; trên lớp sinh viên không 

chỉ học tiếng Nhật mà còn đồng thời học về phong tục và văn hóa Nhật Bản. Khóa 2 năm nhập học vào tháng 4, tháng 7; khóa 1 năm 6 

tháng vào tháng 10, tháng 1; khóa 1 năm vào tháng 4; tất cả các khóa đều tốt nghiệp vào tháng 3 hàng năm. Ðể phục vụ tốt việc học tập, 

trường luôn hỗ trợ sinh viên như giới thiệu việc làm, ký túc xá hay chế độ học bổng. 

(Hệ đại học) Ðại học NAGOYA, Đại học công nghiệp NAGOYA, Đại học dân lập tỉnh AICHI, Đại học NANZAN, Đại học AICHI, Đại học công 

nghiệp AICHI, Cao học AICHI, Đại học ngắn hạn ô-tô miền trung Nhật Bản, Đại học học viện nữ sinh SUGIYAMA … 

(Hệ trường nghề) Trường dạy nghề Ðại học ô tô TOYOTA NAGOYA, Trường dạy nghề bảo dưỡng ô-tô AICHI, Trường dạy nghề Đại học ô-

tô NISSAN AICHI, Học viện MODE NAGOYA, Trường dạy nghề TRIDENT COMPUTER … 

Tháng 7 Tháng 1 



Ký túc xá thuận tiện cho việc mua sắm, cách trường 3 phút đi bộ, cách ga tàu điện ngầm 6 phút đi bộ.  Ngoài ra, ký túc xá cũng ở địa điểm 

thuận lợi đối với du học sinh, cách Ủy ban quận chưa đến 1 km, cách Cục quản lý nhập cảnh 1.5km; nằm trong khu vực dân cư yêu tĩnh, môi 

trường sống thuận lợi. 

Tivi, Internet mở thường trực, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, nồi cơm điện. 

Ngoài "Học bổng khuyến học dành cho sinh viên nước ngoài du học tự túc" do Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO), sinh viên còn có 

thể nhận học riêng của Trường ngoại ngữ quốc tế Nagoya.  

*Ngoài ra, trong JASSO cũng có chế độ đăng ký xin học bổng khuyến học đối với các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc tại kỳ thi Du học 

Nhật Bản (EJU). Chi tết xin liên hệ với chúng tôi. 

Chi phí trang thiết bị ban đầu 60,000Yen/người. Tiền phòng đã bao gồm chi phí 

điện, nước, chiếu sáng và internet. 

Đóng tiền ký túc xá 1 năm giảm 10%, nửa năm giảm 5%%割引 

Nhận cùng với học bổng khác Tư cách, điều kiện Số người Số tiền Thời gian cấp Thời gian đăng ký

Nếu dưới 48,000Yen/tháng thì 

được nhận

・Ðược trường đang học giới thiệu

・Có tư cách lưu trú là du học sinh, không phải là du học 

sinh đang nhận học bổng của chính phủ Nhật hoặc được 

phái cử từ chính phủ nước khác

・Phải đủ thành tích tiêu chuẩn của chế độ học bổng

・Ðược nhận tiền chu cấp dưới 90,000Yen/tháng

・Thu nhập của Người phụ thuộc tại Nhật dưới 

5,000,000Yen/năm

Không xác định 48,000Yen
1 năm

(tháng 3~4)

hạ tuần tháng 3

~

thượng tuần tháng 5

Nhận cùng với học bổng khác Tư cách, điều kiện Số người Số tiền Thời gian cấp Thời gian đăng ký

Không được

・Khi nhận học bổng, đang học ở trường từ trên nửa năm

・Trước đây chưa từng nhận học bổng này

・Tỷ lệ đến lớp trên 100%

・Có thành tích ưu tú

・Không có vấn đề về hành vi

Mỗi hạng 1 người 

(mục tiêu khoảng

10% số sinh viên

hàng năm)

Hạng nhất

       200,000Yen

Hạng nhì

       150,000Yen

Hạng ba

       100,000Yen

Hạng tư

         50,000Yen

1 lần Tháng 3, tháng 9

Nhận cùng với học bổng khác Tư cách, điều kiện Số người Số tiền Thời gian cấp Thời gian đăng ký

Ðược

・  Thi đậu N1 trong khi đang học tại trường

・  Tỷ lệ đến lớp trên 100%

・  Không có vấn đề về hành vi

Không giới hạn 30,000Yen 1 lần
Trong vòng 1 tháng

từ khi thi đậu

Phòng Tiền phòng ( 1 tháng ) Tiền phòng (gồm tiền ăn, tiền ở theo tháng)

Phòng 2 người 35,000yen 50,000yen

Phòng 3~6người 25,000yen 40,000yen



Trường hợp thí sinh nộp đầy đủ hồ sơ 2 tháng trước khi hết hạn và đỗ vào trường sẽ được giảm 5% học phí. 

Khi nhập học, trường hợp học sinh có N2 được giảm 25,000Yen, N3 được giảm 15,000Yen.  

④Hạn chót nộp hồ sơ của kỳ nhập học tháng 4 là 1/12, tháng 7 là 1/4, tháng 10 là 1/6, tháng 1 là 1/10. 

⑥Sau khi duyệt hồ sơ xong, trường sẽ liên lạc để thi viết và phỏng vấn. Thi tuyển được tiến hành tại địa phương của thí sinh. 

⑧ Giấy báo kết quả của kỳ nhập học tháng 4 vào khoảng cuối tháng 2,, kỳ tháng 7 là khoảng cuối tháng 5, kỳ tháng 10 là khoảng cuối tháng 

8, kỳ tháng 1 là khoảng cuối tháng 11. 

⑨Sau khi thí sinh nộp học phí, trường sẽ gửi Giấy chứng nhận tư cách lưu trú. 

⑩Học sinh tự đăng ký visa du học tại Đại sứ quán Nhật (lãnh sự quán) ở các nước sở tại. Sau đó, học sinh hãy thông báo cho trường ngày 

nhập cảnh. Khi đó trường sẽ chuẩn bị sắp xếp việc nhập cảnh, nếu có nhu cầu sẽ đón học sinh tại sân bay. 

Phí tuyển sinh

Phí nhập học

Phí tuyển sinh 40,000Yen/tháng Cơ sở vật chất

25,000Yen 480,000Yen/năm Tài liệu giảng dạy

Phí nhập học Hoạt động ngoại khóa

50,000Yen Khám sức khỏe

Đón sân bay

Thuế

Tổng cộng Tổng cộng Tổng cộng

                 75,000                  960,000                          280,000 

Tổng cộng Tổng cộng Tổng cộng

75,000 840,000 246,750

Tổng cộng Tổng cộng Tổng cộng

75,000 720,000 213,500

Tổng cộng Tổng cộng Tổng cộng

75,000 600,000 173,250

Tổng cộng Tổng cộng Tổng cộng

75,000 480,000 140,000
695,000

2 năm

Nhập học tháng 7  

1 năm 6 tháng

Nhập học tháng 10

1 năm 6 tháng

Nhập học tháng 1

1 năm

Nhập học tháng 4 

1,161,750

1,008,500

1,315,000

Tiền học phíKhóa

2 năm

Nhập học tháng 4  

848,250

Tổng cộng 

(Yên Nhật)

Các phí khác

(Yên Nhật)



Từ ga TOKAIDORI ra cửa số 2 
đi bộ 3 phút 
 

名古屋国際外語学院 
Nagoya International Foreign Language School 

Từ ga TOKAIDORI 

Ra cửa số 2  

Dùng xe điện ngầm tuyến 

MEIKO xuống ga TOKAIDORI  

(Đến ga TOKAIDORI từ ga 

NAGOYA mất 20 phút, từ ga 

SAKAE mất 13 phút, từ ga 

KANAYAMA mất 6 phút) 

 

Địa chỉ:      30-18  Tatsumi-cho  Minato-ku  Nagoya city Aichi  Japan  Zip code 455－0003 

TEL:    Japan    (81)- 52-355-9981   FAX:    Japan    (81)-52-355-9982   

URL: www.nifls.com 

The bank account of us is as follows. 

Name of bank: AICHI BANK 0542     

Name of brabch: TOKAIDORI BRANCH 244  

Swift code: AICHJPJN 

Address:  4-14-1 Nanabanntyo, Minato Ward, Nagoya CIty, Aichi Pref.  

Account Type： Regular Saving 

Account Number: 2024848   

Account Name: NAGOYAKOKUSAIGAIGOGAKUINN PRESIDENT MIYAZATO YUKA  or 

          Nagoya International Foreign Language School PRESIDENT MIYAZATO YUKA 

Address: 30-18 Tatsumi, Minato Ward, Nagoya City, Aichi Pref. 

Trường tiểu học 


