
Mùa xuân   Núi Phú Sĩ: Shizuoka & Yamanashi　　Mùa xuân   Kinkaku-ji: Kyoto　　　　　　　　　　Mùa hè   Kênh đào Otaru: Hokkaido　　　　　　 Mùa hè   Đền Itsukushima: Hiroshima

Mùa thu   Kairakuen: Ishikawa　　　　　　　Mùa thu   Tokyo Sky Tree: Tokyo　　　　　  Mùa đông   Yokote: Akita　　　　　　　　　 Mùa đông   Niseko: Hokkaido

Dành cho những bạn chuẩn bị du họcNhững thông tin cơ bản về việc học tập tại Nhật Bản

Trường Trung học phổ thông Wellness
Nhật Bản  Cơ sở Matsumoto

Trường Trung học phổ thông Wellness
Nhật Bản  Cơ sở ShinshuChikuhoku

Trường Chuyên môn Thể thao Wellness
Nhật Bản Cơ sở Hiroshima

Trường Chuyên môn Thể thao
Wellness Nhật Bản 
Cơ sở Kitakyushu

Trường Trung học phổ thông Wellness Nhật Bản Cơ sở Okinawa Uruma

Trường Trung học phổ thông Wellness Nhật Bản 

Trường Trung học phổ thông Wellness Nhật Bản  
Cơ sở Nagoya

Trường Đại học Thể thao Wellness Nhật Bản

Trường Chuyên môn Thể thao Wellness Nhật Bản

Trường Trung học phổ thông Wellness Nhật Bản
　                                                        Cơ sở Tokyo
Trường Chuyên môn Động vật và Thú cưng Nhật Bản
Trường Chuyên môn Quốc tế Nhật Bản
Trường Chuyên môn Thông tin y tế và Giáo dục 
　                                             mầm non Shinohara
Trường Chuyên môn Vệ sinh nha khoa Wellness
                                                              　Nhật Bản
Trường Trung học phổ thông Wellness Nhật Bản  
　                                                      Cơ sở Nakano
Hiệp hội thể dục thiếu niên nhi đồng Nhật Bản

Giới thiệu Học viện TAIKEN

Học viện TAIKEN
1-12-19 Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo, Japan
TEL:03-3938-8689   FAX:03-3938-8313
taiken@group.email.ne.jp   
http://www.taiken.ac.jp/

Trường Đại học Thể thao Wellness
Nhật Bản  Cơ sở số 1

Trường Đại học Thể thao Wellness
 Nhật BảnCơ sở số 2 
- Trung tâm giao lưu quốc tế

〒300-1622 1377 Ojikukawa, Tone, Ibaraki    TEL:0297-68-6787   FAX:0297-68-6788

Trường Trung học phổ thông Wellness 
Nhật Bản  Cơ sở Shinshu Chikuhoku　　 

4228 Saijo, Chikuhokumura, Chikuma-gun, Nagano, Japan
TEL:0263-66-0012 FAX:0263-66-2518

3-23-22 Asahicho, Nerima-ku, Tokyo, Japan
TEL:03-3938-2372 FAX:03-3938-9435

2-21-26-8 Nakano, Aki-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, Japan
TEL:082-892-3015 FAX:082-892-3018

2-7-5 Katsuyama, Yahatahigashi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, Japan
TEL:093-54-3677 FAX:093-654-3678

3-17-17 Akatsukashinmachi, Itabashi-ku, Tokyo, Japan
TEL:03-3938-8688 FAX:03-5968-5800

2-18-1 Hiratahigashi, Matsumoto-shi, Nagano, Japan
TEL:0263-85-1788 FAX:0263-85-1789

1-22-31 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan
TEL:052-218-8313 FAX:052-218-8314

2-9 Honcho, Sakado-shi, Saitama, Japan
TEL:049-280-5035 FAX:049-280-5036

1-52-4 Kandajinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
TEL:03-3219-3271 FAX:03-3293-3782

1-2-5 Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo
TEL:03-5968-3211 FAX:03-5968-3212

1-12-19 Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo
TEL:03-3938-7500 FAX:03-3938-7520

3F No.1 2-20-1 Akazaki, Ishikawa, Uruma-shi, Okinawa, Japan
TEL:098-963-1570 FAX:098-963-0571

Hệ thống giáo dục với 24 cơ sở đào tạo bao gồm Trường đại học,
Trường chuyên môn, Trường trung học phổ thông, Trường mầm non, 
Nhà trẻ tại 13 tỉnh thành trên toàn Nhật Bản.

Dành cho những bạn chuẩn bị du họcNhững thông tin cơ bản về việc học tập tại Nhật Bản
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Bốn mùa tươi đẹp tại Nhật Bản

Trường Chuyên môn Thể thao Wellness
Nhật Bản

Trường Chuyên môn Thể thao Wellness
Nhật Bản Cơ sở Hiroshima

Trường Chuyên môn Thể thao Wellness
Nhật Bản Cơ sở Kitakyushu

Trường Chuyên môn Động vật và 
Thú cưng Nhật Bản

Trường Chuyên môn Vệ sinh nha khoa 
Wellness Nhật Bản

Trường Trung học phổ thông Wellness 
Nhật BảnCơ sở Tokyo

Trường Trung học phổ thông Wellness 
Nhật Bản Cơ sở Okinawa Uruma

Trường Trung học phổ thông Wellness
Nhật Bản Cơ sở Matsumoto

Trường Trung học phổ thông Wellness
Nhật Bản Cơ sở Nagoya Trường Chuyên môn Quốc tế Nhật Bản Trường Chuyên môn Thông tin y tế và 

Giáo dục mầm non Shinohara

Học viện TAIKEN
https://www.facebook.com/TAIKENJP/

ThailandTaiwan

https://m.facebook.com/taikenratchanee



Học viện TAIKEN là hệ thống giáo dục bao gồm các trường Đại học, trường Chuyên môn thể 

thao (Tokyo, Hiroshima, Kitakyushu), trường Chuyên môn thú cưng (Tokyo), trường Trung 

học phổ thông, trường Mầm non. Sau khi hoàn thành Khóa học tiếng Nhật, sinh viên có thể 

học tiếp lên hệ đại học, hệ chuyên môn trong học viện hoặc các trường liên kết.

Giới thiệu những thông tin cơ bản về học tập và sinh hoạt dành cho các sinh viên có nguyện vọng du 

học tại học viện TAIKEN. Khi hiểu rõ những thông tin thực tế các bạn sinh viên sẽ cảm thấy yên tâm.

● Công việc làm thêm ● Cuộc sống sinh hoạt tại Nhật Bản
Du học sinh đang theo học các trường tại Nhật Bản thường đi làm thêm. Sinh viên 
đang học tại học viện sau khi xin phép Nhà trường và Cục quản lý nhập cảnh cũng sẽ 
được phép đi làm thêm.

Các sinh viên có nguyện vọng tiếp tục học lên cao sẽ được tham gia chương trình 
ôn thi đại học để có thể thi đỗ vào các trường đã đăng ký. Ngoài ra, sinh viên có 
thể học liên thông lên các trường chuyên môn trong học viện. 
Sinh viên cũng có thể đăng ký học cao học về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 
tại các trường đại học có liên kết với học viện.

●Bảng tham khảo các công việc làm thêm tại khu vực gần trường

Năng lực tiếng Nhật　　　　　　　　　　　            oại hình công việc                     Lương giờ
Sơ cấp (Năng lực tiếng Nhật N3 hoặc G-TEST3)　　　　　　               Phụ bếp nhà hàng, Xưởng sản xuất...     900 JPY ~ 1,100 JPY

Trung cấp-Cao cấp (Năng lực tiếng Nhật N2 hoặc G-TEST2 trở lên)   Nhân viên cửa hàng tiện ích, Phục vụ quán ăn...   900 JPY ~ 1,200 JPY

※Sinh viên có visa du học sinh có thể làm thêm tối đa 28 giờ/tuần.
※ Loại hình công việc du học sinh có thể làm thêm được pháp luật quy định chặt chẽ.
※Cũng có trường hợp du học sinh không được nhận vào làm do năng lực tiếng không 
    đủ đáp ứng yêu cầu công việc.

● Thông tin các trường ● Thông tin việc làm

Giới thiệu các ký túc xá có liên kết với học viện.
Thông tin chi tiết xin hãy liên lạc đến văn phòng.
●Điện thoại:  Trung tâm giao lưu quốc tế  (81) 339385578
●E-mail: taikenkokusai01@gmail.com
　Ngoài ra còn có các chung cư, căn hộ cho thuê, hội quán dành cho sinh viên. 

Pre-share Kamiitabashi
(Căn hộ ở ghép dành riêng cho nữ )

■Địa điểm : Tōkyōto Odachi-ku Ayase 7-13-5
■Cách đi  : Theo tuyến Tsukuba Express từ ga 「Aoi 」đi bộ 10 phút 
■Kiến trúc : Nhà kiến trúc gỗ, 3 tầng    
■Ngày xây dựng : Tháng 6 năm 2017
■Cấu trúc : Phòng đơn +khu sinh hoạt chung      
■Diện tích sử dụng : 7.01m2

Trang thiết bị : Phần sinh hoạt chung / Wifi miễn phí , bồn 
cầu gắn sưởi ấm và xịt rửa , bệ rửa mặt kèm giá để dầu gội ・
mỹ phẩm , máy hút mùi , hệ thống bếp , lò vi sóng , nồi cơm 
điện , dụng cụ ăn , máy giặt , máy sấy quần áo , phòng tắm , 
máy sấy tóc .
Phần sử dụng cá nhân / điều hòa , thiết bị ánh sáng , tủ 
lạnh , bàn , TV , điện thoại gắn tường liên lạc trong nhà , 
chìa khóa phòng riêng
Điều khoản hợp đồng: 
■Giá nhà : 55,000 yên / tháng 
■Chi phí chung ( tiền điện nước ・internet ) 15,000 yên / 
tháng 　■Phí bảo hiểm ・người bảo lãnh : không cần   
■ Thời hạn hợp đồng : 3 tháng~

■Địa điểm : Tōkyōto Itabashi-ku Wakagi 3-17-4
■Cách đi  : Theo tuyến Tobutojo-sen từ ga 「Kamiitabashi 」đi bộ 15 phút  
■Kiến trúc : Nhà kiến trúc gỗ, 2 tầng    
■Ngày xây dựng : Tháng 9 năm 2017
■Cấu trúc : Phòng đơn +khu sinh hoạt chung      
■Diện tích sử dụng : 7.25m2

Trang thiết bị : Phần sinh hoạt chung / Wifi miễn phí , bồn 
cầu gắn sưởi ấm và xịt rửa , bệ rửa mặt kèm giá để dầu gội ・
mỹ phẩm , máy hút mùi , hệ thống bếp , lò vi sóng , nồi cơm 
điện , dụng cụ ăn , máy giặt , máy sấy quần áo , phòng tắm , 
máy sấy tóc .
Phần sử dụng cá nhân / điều hòa , thiết bị ánh sáng , tủ 
lạnh , bàn , TV , điện thoại gắn tường liên lạc trong nhà , 
chìa khóa phòng riêng
Điều khoản hợp đồng: 
■Giá nhà : 50,000 yên / tháng 
■Chi phí chung ( tiền điện nước ・internet ) 15,000 yên / 
tháng 　■Phí bảo hiểm ・người bảo lãnh : không cần   
■ Thời hạn hợp đồng : 3 tháng~

Pre-share Aoi
 (Căn hộ ở ghép dành riêng cho nam)

Đại học thể thao WELLNESS Nhật Bản
■Khóa Tiếng Nhật            Khóa 2 năm  (nhập học tháng 4) 
　　　                                  Khóa học 1 năm 6 tháng (nhập học tháng 10 )
■Khóa Dự bị Cao học   
      Khóa học 1 năm ,  1.5 năm , 2 năm (nhập học tháng 4, tháng 10)
Các trường chuyên môn thuộc học viện
■Trường chuyên môn vệ sinh nha khoa WELLNESS Nhật Bản    
                                                              Khóa học 3 năm (nhập học tháng 4 )
■Trường chuyên môn Động vật và thú cưng Nhật Bản   
                                                            Khóa học 2 năm ( Nhập học tháng 4 ) 
■Trường chuyên môn Thể thao WELLNESS Nhật bản cơ sở Tokyo   
                                               Khóa học 2 năm (nhập học tháng 4, tháng 10)
■Trường chuyên môn Thể thao WELLNESS Nhật bản cơ sở Hiroshima   
                                             Khóa học 2 năm (nhập học tháng 4 , tháng 10)
■Trường chuyên môn Thể thao WELLNESS Nhật bản  Cơ sở Kitakyushu  
                                                             Khóa học 2 năm (nhập học tháng 4)
■Trường chuyên môn Quốc tế Nhật Bản   
                                                            Khóa học 2 năm (nhập học tháng 4)
■Trường chuyên môn Giáo dục mầm non và thông tin y tế Shinohara   
                                                            Khóa học 2 năm (nhập học tháng 4)

▲Đại học Thể thao WELLNESS Nhật Bản 　　　　　　　　▲Trường chuyên môn Động vật và thú cưng Nhật Bản 　　

　Học viện TAIKEN là cơ quan giáo dục chất lượng cao chuyên sâu về các lĩnh vực nghề nghiệp. Trong nội 
dung đào tạo có áp dụng chương trình thực tập tại doanh nghiệp. Thông qua đó sinh viên sẽ được hướng dẫn 
trực tiếp bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm, có thể áp dụng các kiến thức chuyên môn đã học vào thực 
tế, được làm việc cùng các nhân viên kinh doanh luôn đi tiên phong trong mọi lĩnh vực. 
Sau khi tốt nghiệp các trường đại học và chuyên môn trong học viện, sinh viên có nhiều cơ hội được nhận vào 
làm việc trong các tổ chức và doanh nghiệp để phát huy tốt những kiến thức chuyên môn đã học.

Đào tạo nhân lực quốc tế hướng tới thị trường thế giới

JAPAN

Doanh nghiệp tiếp nhận:  
●Khách sạn Centurion và các cơ sở trong cùng hệ thống
●Chuỗi cửa hàng mỳ Fufu...

Công ty cổ phần AB acomo
(Kinh doanh khách sạn)

Công ty cổ phần
Nhân lực và Thương hiệu

(Kinh doanh-Tư vấn đầu tư)

Công ty cổ phần Joscom
(Xây dựng)

Các trường liên kết 
■Học viện Tokyo Machida

■Học viện Minelva

■Đại học (hệ 4 năm) 　　　■Cao học (khóa Thạc sỹ) 

Giới thiệu căn hộ ở ghép, hình thức này gần đây được du học sinh ưa thích.

▲IMAGE PHOTO

Doanh nghiệp tiếp nhận  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  11 công ty và các đối tác khác

Hệ thống khách sạn Centurion
( Quản lý khách sạn )

Công ty cổ phần Inbound Japan 
(Kinh doanh bất động sản)

Công ty cổ phần GoodShare 
(Kinh doanh bất động sản)

Công ty cổ phần Winmax

Sử dụng hiệu 
quả thời gian

Sinh viên yên 
tâm cư trú

Nhà trường 
sẽ hướng 
dẫn đầy đủ

WELCOME to JAPAN!

Hệ thống
 giới thiệu việc 
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Ngoài ra, 
(Căn hộ ở ghép dành riêng cho nữ)
  ● Pre-share Kameari
  ● Pre-share Tanashi 
(Căn hộ ở ghép dành riêng cho nam)
  ● Pre-share Kanamachi và một số 
　　cơ sở khác.

■Tokyo YWCA  
101-0062 Tokyo-to Chiyoda-ku Kanda Janukadai 1-8-11
TEL 03-3293-5421　FAX 03-3293-5570

Cơ quan hướng dẫn sinh hoạt cho du học sinh

■Học viện BLEA

Các khoa trực thuộc:
・Kiến trúc 
・ Thiết kế nội thất 
・Thiết kế đồ họa 
・ Thiết kế thời trang 
・ Phim hoạt hình...

Công ty cổ phần VSN
(Phát triển nhân lực khối kỹ thuật)

Công ty cổ phần Jet
(Công nghệ thông tin)

Công ty cổ phần Ouc House
(Bất động sản)

Công ty cổ phần Hệ thống thông tin SIC
(Công nghệ thông tin)

Công ty cổ phần WellSolu
(Trung tâm Điều dưỡng)

Công ty cổ phần Hệ thống thông tin

Công ty cổ phần lữ hành Kinki Nhật Bản
(Du lịch)

▲Trường chuyên môn 
　Quốc tế Nhật Bản 　　　

▲Trường chuyên môn Giáo dục mầm 
　 non và thông tin y tế Shinohara 

Doanh nghiệp hỗ trợ việc làm
　　　　　　3 công ty và các đối tác khác


