MATSUYAMA CITY
暮らしやすい町「松山」
で あなたの未来をひらく
Open your future in the comfortable city “Matsuyama”

Mở cửa tương lai của bạn tại thành phố Matsuyama, một thành phố dễ sống.

気候が温暖で、人々が温厚。
「ストレスオフ県ランキング」常に

上位の「愛媛県」。その中心「松山」は、都市の利便性を備え

た町。物価が安く、東京や大阪などの大都市に比べて生活費
を抑えられるのも魅力です。本校は生活に関するサポート体

制も整えています。安心して暮らしやすい「松山」へ。そして
日本語と日本文化を学び、あなたの望む未来へ。

The climate is warm and people are kind. Ehime prefecture is
always top of the "Stress-oﬀ prefecture ranking in Japan". Its

center, Matsuyama, is a city with urban convenience. It is also

attractive that the cost of living can be reduced compared to large
cities such as Tokyo and Osaka due to prices are rather low. In

addition our school provides students with daily life support. Come
to "Matsuyama" where you can live with peace of mind, and learn
Japanese language and the culture for the future you want.

Nơi đây có khí hậu ôn hòa, con người hiền hậu. Tỉnh Ehime luôn

nằm trong top “các tỉnh ít stress nhất” . Matsuyama là thành phố

trung tâm của tỉnh, đầy đủ tính tiện lợi. Một điểm lôi cuốn của nơi
đây là vật giá rẻ so với các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, sống

tại đây sẽ tiết kiệm được phí sinh hoạt. Trường Kawahara luôn đồng
hành hỗ trợ học sinh về các vấn đề trong cuộc sống. Hân hạnh chào
đón các bạn đến với thành phố Matsuyama, một nơi an toàn, dễ

データで分かる！ 愛媛県松山の暮らしやすさ
Data prove! Ease of living in Matsuyama, Ehime

Số liệu nói lên tất cả! Mức độ dễ sống của thành phố Matsuyama

人口約51 万人の活気あふれる都市で、海や山など自然が豊かな「松山市」。留学生から

「一度住むと好きになる」と人気の松山の魅力を、数々のデータが物語ります。

Matsuyama is a vibrant city with a population of about 510,000. There are rich natures such as

the sea and mountains. Various data prove the attraction of Matsuyama where is very popular
among international students.

They say, “you will love this city
once you live here.”

Thành phố Matsuyama có dân số
khoảng 510 nghìn người, được

thiên nhiên ưu đãi với biển và núi

民営賃貸住宅の家賃が安い
Rent of private rental housing is cheap.
Phí thuê nhà khá rẻ

全国

1位

1st in Japan
Vị trí thứ 1 toàn quốc

東京は約2.6倍、大阪は約1.7倍
Tokyo is about 2.6 times, Osaka is about 1.7 times
Tokyo gấp 2,6 lần, Osaka gấp 1,7 lần

病院または診療所までの距離の近さ
The distance to the hospital or clinic is short
Khoảng cách từ nhà đến bệnh viện hoặc nơi khám bệnh

bao quanh. Rất nhiều du học
sinh nhận xét về thành phố

Matsuyama rằng “nếu ở một lần
thì sẽ thích mãi” , những số liệu

全国

dưới đây sẽ nói lên điều đó.

1位

1st in Japan
Vị trí thứ 1 toàn quốc

sống. Bạn sẽ có cơ hội học tiếng Nhật, văn hóa Nhật và vươn tới
tương lai mà bạn mơ ước.

松山に住んでいます。
愛媛県松山市

I’ m living in Matsuyama

Matsuyama City, Ehime prefecture

Thành phố Matsuyama, tỉnh Ehime

● 気温（2019年）
：最低0.6℃（1月） 最高36.0℃（8月） 平均 18.1℃
Temperature (2019): Lowest 0.6 ℃ (January) Highest 36.0 ℃(August)

average 18.1 ℃

Khí hậu (Năm 2019): Thấp nhất 0.6℃ (tháng 1) Cao nhất 36.0℃(tháng 8) Trung bình 18.1℃

松山城 Matsuyama Castle

道後温泉 Dogo Hot Spring
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● 外国人人口（2019年12月時点）
：3,503人

Số người nước ngoài (tại thời điểm tháng 12/2019): 3.503 người

● アクセス Access Giao thông

大街道 Ookaido

松山空港から海外への直行便
Direct ﬂights between Matsuyama airport and overseas
Có nhiều chuyến bay quốc tế từ sân bay Matsuyama

●

Shanghai
Seoul
Taipei

●

Tokyo
Osaka
Matsuyama
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松山はどんなところですか？

What is Matsuyama like?
Bạn thấy Matsuyama là nơi như thế nào?

東京や大阪などの大きな都市に比べて、町も人ものんびりとしている印象です。コン

パクトな町ですが、決して “田舎” ではなく、商店街や繁華街もあり、コンビニやホテ

ルなどアルバイト先も多いです。

The impression of the town is that people are more relaxed than big cities like Tokyo and Osaka.
Although it is a compact town, it is not a "countryside". There are shopping streets and bustling
downtown area. In addition, there are a lot of part-time jobs such as convenience stores and hotels.

Population of foreigners (December 2019): 3,503 people

Fukuoka

Tiếng nói từ người đang sống tại Matsuyama

●

しまなみ海道 Shimanami Sea Way

松山 ⇄ ソウル（週 3 便）
Matsuyama ⇄ Seoul (3 ﬂights a week)
Matsuyama ⇄ Soul (3 chuyến / tuần)

松山 ⇄ 上海（週2 便 )
Matsuyama ⇄ Shanghai (2 ﬂights a week)

Matsuyama ⇄ Thượng Hải (2 chuyến / tuần)

松山 ⇄ 台北 ( 週 4 便 )
Matsuyama ⇄ Taipei (4 ﬂights a week)

Matsuyama ⇄ Đài Bắc (4 chuyến / tuần)
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Ấn tượng về thành phố là nơi đây rất yên bình, không vội vã so với các thành phố lớn như Tokyo hay
Osaka. Matsuyama là thành phố khá nhỏ nhưng hoàn toàn không phải là thành phố miền quê, ở đây
có các quán xá, khu phố mua sắm, nhiều cửa hàng tiện lợi và khách sạn, đây cũng là nơi mà du học
sinh có thể làm thêm.

住み心地はいかがですか？

How is your living?
Bạn thấy cuộc sống tại đây như thế nào?

私が住んでいるのは、学校から近い松山の中心部です。市内電車やバスなど交通の
便利がよく、ドラッグストアや専門店などが揃う商店街も近くにあります。新鮮な野菜

や海鮮が安く買える商店もあります。親切で温かな人が多く、暮らしやすいです。

I live in the center of Matsuyama. It is close to the school. The city has good transportation such as city
trains and buses. There are shopping areas with drugstores and many kinds of shops nearby. We can buy
fresh vegetables and seafood in a very aﬀordable price. People are kind and warm. So, it is easy to live.
Tôi đang sống tại khu vực trung tâm của Matsuyama, rất gần với trường. Giao thông bằng xe điện và
xe bus cũng rất thuận tiện, xung quanh có nhiều quán xá, hiệu thuốc. Có nhiều siêu thị với các loại
rau quả, hải sản tươi ngon. Con người ở đây rất hiền hòa, nơi đây khá dễ sống.

林 致安さん
Lin Chih-An

台湾出身

1.5年コース（松山居住歴1年2カ月）

From Taiwan 1.5-year course
(living in Matsuyama 1 year and 2 months)
Quốc tịch: Đài Loan Học khóa 1,5 năm
(Sống tại Matsuyama được 1 năm 2 tháng)
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