
CURRICULUM SUPPORT少人数体制と独自のカリキュラム
Small group size and unique curriculum
Lớp học với số lượng học sinh ít và giáo trình độc lập

生活から卒業後の進路まで、幅広いサポート
Offer a wide range of support from daily life to career after graduation
Hỗ trợ rộng rãi từ cuộc sống đến việc tư vấn lộ trình sau tốt nghiệp

  1年コース 1.5年コース 2年コース
  1-year course 1.5-year course 2-year course
  Khóa 1 năm Khóa 1,5 năm Khóa 2 năm

 授業時間数 800時間/40週 1200時間/60週 1600時間/80週
 Class hours 800 hours / 40 weeks 1200 hours / 60 weeks 1600 hours / 80 weeks
 Số giờ học 800 giờ / 40 tuần 1200 giờ / 60 tuần 1600 giờ / 80 tuần

 入学時期 4月 10月 4月
 Enrollment time of year April October April
 Kỳ nhập học Tháng 4 Tháng 10 Tháng 4

 授業時間帯
 Time of class 9：20 ～ 12：30 13：20 ～ 16：30 9：20 ～ 12：30
 Thời gian buổi học

 休日  土・日曜、祝日、夏休み、冬休み、春休み
 Holidays  Saturday, Sunday, Public holidays, Summer/Winter/Spring Holidays
 Ngày nghỉ  Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ xuân

 初級 6 ヶ月 N4レベルの日本語基礎力の習得　日常生活の会話　簡単な文章の読み書き　漢字（350字程度）
 Beginner 6 months Acquisition of N4 level Japanese basic skills　Daily life conversation　Reading and writing of simple sentences　
   Kanji（350 characters）
 Sơ cấp  6 tháng  Đạt trình độ tiếng Nhật cơ bản N4, giao tiếp cơ bản, đọc viết câu cơ bản, hán tự (khoảng 350 chữ) 

 初中級 6 ヶ月 N3レベルの日常的な会話や読み書き　漢字（700字程度）
 Beginner/ Intermediate  6 months N3 level daily conversation, reading and writing　Kanji（700 characters）
 Sơ trung cấp 6 tháng Giao tiếp, đọc viết trình độ N3, hán tự (khoảng 700 chữ)

 中級 6 ヶ月 N2レベルの一般的な日本語（新聞やニュースなど）の理解力の習得  プレゼンテーションなど日本語運用力の強化　
   漢字（1000～1300字程度）
 Intermediate  6 months Acquisition of N2 level general Japanese comprehension (newspaper, news, etc.)　
   Strengthen Japanese operational skills such as presentations　Kanji（1000 - 1300 characters）
 Trung cấp 6 tháng Đạt trình độ tiếng Nhật phổ thông tương đương N2 (đọc báo, thời sự…), luyện khả năng thuyết trình bằng tiếng 
   Nhật, hán tự (khoảng 1000~1300 chữ) 

 上級 6 ヶ月 N1レベルの高度で総合的な日本語力の習得　ディスカッションなど日本語運用力の強化　漢字（2000字程度）
 Advanced  6 months  Acquisition of N1 level advanced and comprehensive Japanese skills　
   Enhance Japanese operational skills such as discussion　Kanji（2000 characters）
 Thượng cấp 6 tháng Đạt trình độ tiếng Nhật tổng hợp tương đương N1, luyện khả năng ứng dụng tiếng 
   Nhật, thảo luận, hán tự (khoảng 2000 chữ)

コース紹介　Introduction of courses　Giới thiệu khóa học

カリキュラム　Curriculum　Giáo trình

学校から徒歩圏内、遠くても自転車で15分程度の場所に学生用の住まいを複数用意しています。役所関係
の手続きや銀行口座開設など、松山で生活するうえで必要な手続きもサポート。安心してスムーズに松山で
の暮らしを始めることができます。

We have several student residences within walking distance or about 15 minutes away by bicycle at furthest from the school. 
We also support procedures necessary for living in Matsuyama such as registering to government office, opening a bank 
account, etc. Students can start living in Matsuyama smoothly and safely.

Trường có các ký túc xá gần trường, có thể đi bộ tới trường, nơi xa nhất cũng có thể đi xe đạp trong vòng 15 phút. Trường cũng 
hỗ trợ việc thực hiện các thủ tục hành chính khi nhập cư, thủ tục ngân hàng và các thủ tục cần thiết cho cuộc sống tại 
Matsuyama. Các bạn có thể an tâm và nhanh chóng bắt đầu cuộc sống tại Matsuyama. 

日常生活で困らないように、買い物や交通機関の利用など、生活シーンで必要な様々なことを丁寧に指導。
病気やトラブルなど困りごとが起こったときは、生活指導員が一人ひとりに寄り添い、サポートします。悩み
ごとの相談やアルバイトの紹介も行います。

In order not to be troubled in daily life, we carefully give guidance about various things necessary in the life scene such as 
shopping and using transportation. The welfare counselors will provide empathetic support for each student when problems 
such as illness or other trouble occured. We also provide consultation for students’ personal worries and introduce part-time 
jobs.

Nhà trường hỗ trợ nhiệt tình các vấn đề trong cuộc sống như hướng dẫn việc mua sắm, đi lại. Khi học sinh gặp phải khó khăn gì 
trong cuộc sống, giáo viên sẽ hỗ trợ kịp thời cho từng học sinh. Các giáo viên cũng sẽ lắng nghe những trăn trở của học sinh, 

定期的に個別面談を実施し、きめ細やかに進路指導を行います。志望校に応じた受験対策指導や、就職活
動のサポートなどにより、学生の留学目標の達成をめざします。大学や専門学校への推薦制度もあり、河原
学園グループの各種学校への内部進学も可能です。

We hold individual interviews regularly and provide meticulous career guidance. We aim to achieve each student's goal by providing 
exam preparation guidance according to their desired school or providing support for job hunting. We also have a recommendation 
system for universities and vocational schools, and it is possible to enter the Kawahara Gakuen Group's various schools internally.

Trường tư vấn định kỳ cho học sinh về lộ trình của mỗi cá nhân. Nhà trường luôn hỗ trợ học sinh trong việc thi tuyển vào trường 
cấp trên, hoặc hướng dẫn hỗ trợ xin việc, giúp học sinh đạt được mục tiêu du học của mình. Trường có chế độ tiến cử học sinh vào 
các trường đại học hoặc chuyên môn, học sinh cũng có thể nhập học vào các trường trong Kawahara Group. 

暮らし　Living　Cuộc sống 

日常生活　Daily life　Cuộc sống thường nhật

進 路　Career options　Tư vấn hướng nghiệp

卒業後の進路　Career after graduation　Lộ trình sau tốt nghiệp

1クラス10数人程度の少人数体制で、学生一人ひとりのレベルと目標に合わせた細や
かな指導を行います。日常生活に必要な基礎力をつけることから始まり、専門学校や
大学進学に必要な高度で総合的な日本語力が身につくまでを、4グレードのカリキュラ
ムで学びます。活動型やロールプレイングなどで表現力や実践的な日本語力も習得。
日本の文化や風習に触れる行事や郊外での体験プログラムも充実しています。

With a small number of about ten students per class, we provide detailed guidance according 
to each student's level and goals. Students will begin by developing the basic skills necessary 
for daily life, and then acquire the advanced and comprehensive Japanese skills necessary for 
entering a vocational school or university in a four-grade curriculum. Students will also learn 
expressive and practical skills through activities and role-playings. We provide various events 
and suburban programs so that students can experience Japanese culture and customs.

Mỗi lớp học có khoảng 10 học sinh, các giáo viên sẽ hỗ trợ nhiệt tình phù hợp với năng lực và mục tiêu của mỗi học sinh. Giáo trình giảng dạy sẽ có 4 cấp độ, giúp 
cho học sinh có được năng lực từ trình độ cơ bản cần thiết cho cuộc sống đến trình độ tiếng Nhật tổng hợp và chuyên sâu hơn để có thể học lên các lớp chuyên 
môn hoặc đại học. Những giờ học thực tiễn cũng giúp cho học sinh nâng cao năng lực thực hành tiếng Nhật. Giáo trình còn có các giờ học ngoại khóa giúp cho 
học sinh có cơ hội trãi nghiệm thực tế về văn hóa phong tục của Nhật Bản. 

大学/大学院 愛媛大学大学院、松山大学、聖カタリナ大学など
University/ Graduate School Graduate School of Ehime University, Matsuyama University, St. Catherine University, etc.
Đại học/ Cao học Cao học đại học Ehime, Đại học Matsuyama, Đại học Seikatarina…

専門学校 本校国際観光ビジネス学科、河原医療福祉専門学校、日産愛媛自動車大学校、専門学校エール学園、NIPPONおもてなし専門学校など
Vocational School International Tourism Department of Kawahara E-business College, Kawahara Medical Welfare College, Nissan Automobile  
 Technical College Ehime, Ehle College of Osaka, Nippon Omotenashi College, etc. 
Trường chuyên môn Khoa du lịch quốc tế của trường, trường chuyên môn y tế phúc lợi Kwahara, Chuyên môn ô tô Nissan Ehime, Học viện Ehle, Chuyên  
 môn NIPPON Omotenashi…

就職 株式会社サムソン、事業協同組合（技能実習生の管理）、母国の日系企業など
Employed Samson Co., Ltd., Cooperative Business Association (management of technical intern trainees), Japanese company in home country, etc.
Đi làm Công ty Samson, Nghiệp đoàn hỗ trợ thực tập sinh, các công ty của Nhật tại nước mình…
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