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Since its founding in 1986, the Yoshida Institute of
Japanese Language has helped over 4,500 students learn
Japanese. We make every effort to provide our students
with what they need most for their studies, along with any
assistance they may need to live in Japan. Some students
want to learn Japanese to study further at a university or
technical college, while other students study primarily for
business purposes. We tailor our programs to fit these
needs so that every student will be able to use Japanese
successfully in the future.

Features
特色

特色

特色

College preparation
Đặc điểm

International flavor
国際的 ｜ 國際化 ｜ 国际交流 ｜ Tính quốc tế

円滑にするため、日本文化をより深く親しむためなどさま

The Yoshida Institute of Japanese Language welcomes students
from around the world. Every year people from Asia, Europe, North
and South America and other areas come to experience living and
learning with us.

ざまな目的を持った人が当学院で日本語を学んでいます。

世界25カ国以上からの学生が学んでおり、国際色豊かです。

1986年の設立以来多くの学生がヨシダ日本語学院を巣
立っていきました。 日本での進学を目指す人、ビジネスを

そして、今後も学生が「ヨシダ日本語学院で学べて本当に
よかった。」と思えるような学校を目指して努力していきた

來自世界各地25個國家的學生，一同學習。
好比地球村，
國際色彩相當豐富。

いと考えております。

本院具有国际特色有25国家以上的学生在校学习。
Học viện có học sinh đến từ hơn 25 quốc gia cho nên mang đậm
bản sắc Quốc tế.

1986年設立以來，畢業於ヨシダ日本語学院的學員人數非常
的多。以升學為目的的學生們、以就業為導向的學生們，或
是單純想更了解日本文化的學生們，許多持有不同理想的人
都在我們這裡學習日文。往後我們也將更加努力，希望於本
校畢業的莘莘學子們，回首這段學習時光時，能夠更確信自
己當初的選擇是對的。並打從內心深刻的覺得「能在這裡學
習日文真是太好了。
」

Experienced trainers
優秀な教師 ｜ 專業的師資 ｜ 优秀的日语教师 ｜
Đội ngũ giáo viên ưu tú
Our well qualified and experienced trainers guarantee consistency and
quality in the teaching. You are safe in their hands.
資格を持った経験豊富な教師が学生の指導をします。
持有證照且教學經驗豐富的教師來為您授課。

吉田日语学院自从1986年设立以来培养了大量的人材。他们
抱着各种各样的目标（比如说在日本升学、工作或者是加深
对日本文化的理解等々）在本院学习。

本院在籍教师，有多年的日语教授经验。对待学生认真负者。不仅在学习，
也在生活上给予学生最大支持。
Đội ngũ giáo viên có bằng cấp và kinh nghiệm phong phú đứng lớp.

進学体制 ｜ 升學體制 ｜ 升学指导 ｜
Chế độ học lên đại học, cao đẳng,vv…
Our test-preparation methods will help you score as you make your
journey from our classroom to a Japanese college classroom. Let
Yoshida help you with your plans!
大学・専門学校への進学指導・面接指導には特に重点をおいています。
著重於大學與專門學校的升學及面試指導。
本院对学生大学或者专门学校的升学指导给予很大重视。
Đặc biệt chú trọng hướng dẫn dự thi, thi phỏng vấn vào các trường
đại học, cao đẳng,vv…

Small class sizes
少人数制 ｜ 小班制 ｜ 小班制 ｜ Chế độ sĩ số ít
All students know in their hearts that small classes offer the best
environment for learning. That is why at Yoshida we restrict class size
to a maximum of 18 students.
授業は学習効果の高い少人数クラス制(10 ～ 18名)。経験豊富な教師
が親身に指導します。

課程主要以學習效果最佳的小班制(10~18人)進行，且由經驗豐富的教
師授課指導。
为了提高学习效率，本院实施小班制一个班级人数为（10-18名）。教授
经验丰富的教师给与学生耐心的指导。
Để nâng cao hiệu quả của giờ học, học viện có chế độ lớp học sĩ số ít (
từ 10-18 học sinh/lớp). Các giáo viên có kinh nghiệm phong phú giảng
dạy tận tình.

Được thành lập từ năm 1986 tới nay, rất nhiều học

The best support and care

sinh đã lớn lên và trưởng thành từ Học viện Nhật ngữ

万全のサポート体制 ｜ 多方支援體制 ｜ 健全的支援体系 ｜ Chế độ hỗ trợ toàn diện

YOSHIDA. Nhiều học sinh với nhiều mục đích khác nhau
như: Học lên cao đẳng, đại học,vv… ở Nhật; học để kinh
doanh thuận lợi; học để hiểu hơn nữa nền văn hóa Nhật
Bản; vv…đã và đang học tập tiếng Nhật ở Học viện.
Học viện sẽ luôn phấn đấu để các em học sinh có thể
ra trường và công nhận rằng “Thật may mắn vì đã được

The Yoshida Institute welcomes any body who wants to succeed in a
Japanese language course.
日本語能力試験や日本留学試験のために万全な対策を行っています。

为了日本语检定考试以及日本留学考试采用周全的措施。
Học viện còn tổ chức những chính sách hỗ trợ toàn diện cho kỳ thi
năng lực Nhật ngữ và kỳ thi du học.

不論您是要考日本語能力檢定試驗，或是日本留學試驗，我們都將提
供最大的協助與對策，讓您金榜題名。

học tiếng Nhật ở Học viện Nhật ngữ YOSHIDA.”
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Ⅰ

Class Schedule:
Morning Class		
Afternoon Class

班级介绍 Giới thiệu về lớp học

Our full-time, intensive classes allow students to
completely master Japanese, whether they start
as a complete beginner or as an intermediate or
advanced student. The school year consists of four
three-month terms, during which students practice
their Japanese daily. Students in the Beginning level
classes cover basic grammar and essential types of
daily conversations in Japanese and learn to read
and write hiragana and katakana, along with a small
number of Chinese characters (kanji). As students
continue to the Intermediate Advanced levels they
develop the skills needed understand increasingly
complex conversations and readings.
日本語本科課程は、月曜日から金曜日まで午前または
午後で勉強するコースです。一学期は三ヶ月間でカリキュ

Courses

一般・進学課程

一般 / 升學 課程

是中午後的兩個時段。一學期為三個月，教學課綱也以三

9 months (3 months each)
9 months (3 months each)
6 months (3 months each)

600 hours
600 hours
400 hours

Ex. The Advanced course has two divisions; the College Preparatory
Course and the General Course.

Ⅰ

一般升学课程

Beginning
Classes
初級コース

初級方案
初级课程

Ⅱ
Ⅱ

Beginning Classes
初級コース(9 ヵ月)

初級方案 (9個月)

初级课程 (9 个月 )

Lớp học trình độ sơ cấp (9 tháng)

Lớp học trình độ sơ cấp

Intermediate
Classes
中級クラス

日本語本科課程之行程為，星期一至星期五，中午前或

Levels:
Beginners
1.2.3
Intermediate 1.2.3
Advanced
1.2

Full-time Intensive

段階あり、面接及びレベルチェックテストにより本人に
段階ごとの修了試験に合格しなければなりません。

Monday – Friday 09:00 – 12:20
Monday – Friday 13:20 – 16:40

Term Length: Three months (50 classes)

ラムもそれに合わせて考えられております。レベルは八
合ったクラスで勉強できます。次の段階に進むためには、

一般・進学課程

Term Starts: January, April, July, October

Classes for all levels
クラス説明 分班說明

Full-time Intensive Courses

中級班
中级课程

Ⅲ

Lớp học trình độ trung cấp

個月為基礎來安排。日語課程之級別主要分為八個級別，

This program is suitable for students with no prior knowledge
of Japanese. You will learn basic Japanese, both grammar and
conversation, along with the writing of hiragana, katakana and kanji
(roughly 350 characters). The lessons are taught entirely in Japanese
and since the textbook is written in hiragana and katakana, it is strongly
recommended that you familiarize yourself with hiragana and katakana
before the first lesson. Feel free to use these hiragana and katakana
study aids to help you get started. These classes will prepare you for the
Japanese Language Proficiency Test, Levels N3.

このレベルのクラスには、3段階のレベルがあり、それぞれ
三ヶ月間勉強します。最初のレベルでは ひらがな、カタカナ
をはじめ基本的な文法及び会話を勉強します。そして、初級
修了時点では、日常会話の習得と漢字約350字を学ぶことに
なります。授業は、すべて日本語で行われ、教科書はすべて
日本語で書かれていますので、入学前にある程度の日本語学
習をしておかなければなりません。このコースを修了すると
日本語能力試験N3レベルに相当します。

以面試及分班考試來進行，以此來為您提供適切的學習
環境，達到學習最大的效益。當該級別考試及面試合格
通過，即可進入下一級別課程學習。

Advanced
Classes

日语课程为星期一至星期五，上午班或下午班。一个学期
为三个月，教授课程根据学期来编制。根据日语能力，分
成八个等级，通过面谈和笔试的结果来选择合适自己的班

上級クラス

高級班
上级课程
Lớp học trình độ thượng cấp

Ⅳ

初級級別內分為三個階段，每階段的學習時

初级课程分三个等级。学习期间分别是三个

間為三個月的時間。最初級別的學習內容為

月。最初的等级是关于平假名，片假名以及

平假名、片假名、基礎的文法及會話的學習。

基本的语法和会话的学习。初级课程修了后，

初級級別合格後，將學會基礎日常會話及約

会达到正常日语会话的水平，能学到350个

350字的漢字量。教材及課程以全日語教學，

左右的汉字。所有课程将用日语教授，并且

级学习。要想进入下一个等级的学习，必须要每个等级学习

在入學前，盡可能對日文有些許了解。於本

使用的都是日语的教科书，所以入学前需要

修了后接受考试，合格后上升到高一级的班级。

學院的官方網站內，點擊情報及資訊後，將

进行一定的日语学习。

有本學院提供的平假名、片假名及漢字的學
Khóa học chuyên ngành tiếng Nhật là khóa học học
vào buổi sáng hoặc buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu.
Mỗi một học kỳ theo chương trình giảng dạy sẽ là 3
tháng. Mỗi một trình độ được chia thành 8 giai đoạn,
tùy vào trình độ và bài kiểm tra trình độ mà học sinh sẽ
được học ở lớp phù hợp với trình độ của mình. Để lên
được trình độ tiếp theo thì học sinh buộc phải thi đỗ
bài thi kết thúc trình độ.
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習教材。初級合格後，其程度相當於日本語
能力試驗N3的程度。

初级课程学习修了后能达到日语能力测试的
3级水平。

Lớp học ở trình độ này được chia làm 3
giai đoạn, mỗi một giai đoạn là 3 tháng.
Ở trình độ ban đầu, học sinh sẽ được học
ngữ pháp cơ bản bắt đầu từ chữ Hiragana
và Katakana; và học hội thoại cơ bản. Khi
kết thúc trình độ sơ cấp, học sinh đã được
học hội thoại thông thường và khoảng 350
chữ Hán. Bởi vì tất cả các giờ học đều
được giảng bằng tiếng Nhật, và tất cả các
sách giáo khoa đều được viết bằng tiếng
Nhật nên trước khi nhập học, học sinh
bắt buộc phải học tiếng Nhật ở một mức
độ nào đó. Khi kết thúc khóa học này thì
học sinh sẽ có trình độ tiếng Nhật tương
đương trình độ N3 của kỳ thi năng lực
tiếng Nhật.
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Ⅲ

Intermediate Classes (9 months)
中級クラス
(9 ヵ月)

中級班
(9 個月 )

中级课程
(9 个月 )

Lớp học trình độ trung cấp
(9 tháng)

This course will review what you've learned in the beginner's course and
continue on to higher levels of grammar, reading, listening, conversation,
and kanji (up to roughly 1,000 charcters). After completing these courses
you will be ready to take the Japanese Proficiency Test, Level N2.

這個班級為初級合格後之教學延伸，

中级课程是在初级课程的基础上掌握

文法、讀解、聽解、會話的程度會比

更高水平的语法，阅读，听力和会话

初級高些，漢字則約1,000字左右。中

和汉字。这个课程修了后能达到日语

級班合格後程度將相當於日本語能力

能力考试2级以上的水平。

試驗N2以上之程度。

このコースは、初級で学んだコースを土台にして、より高
いレベルの文法、読解、聴解、会話、漢字約1,000字を
学びます。 このコースを修了すると日本語能力試験N2以
上に相当します。

Khóa học này, lấy cơ bản là khóa học sơ cấp đã học,
học sinh sẽ được học ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu,
hội thoại và khoảng 1000 chữ Hán ở trình độ cao hơn.
Khi kết thúc khóa học này thì học sinh sẽ có trình độ
tiếng Nhật tương đương trình độ N2 của kỳ thi năng
lực tiếng Nhật.

JLPT and EJU

日本語能力検定試験と日本留学試験対策 日本語能力檢定試驗和日本留學試驗對策
Luyện thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật và kỳ thi du học Nhật Bản

The test is a national Japanese language test and takes place twice a year in July
and in December.
Students in our full-time courses prepare for the test once a week. With analyzed
materials based on previous years, we can help you to achieve your goal. Each
class will be arranged according to students’ knowledge. (For Intermediate and
Advanced courses only.)

日本語能力試験は、毎年7月と12月の第一日曜日に実施されます。中級クラ

日本語能力試驗為每年七月(N1、N2)及十二月

日语能力考试是在每年的7月和12月的

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật được tổ chức thi vào ngày chủ nhật đầu tiên của

(N1~N5)的第一個禮拜日舉行的日本語能力考

第一个星期日实施。中级课程以上的

tháng 7 và tháng 12 hàng năm. Từ lớp trình độ trung cấp trở lên, trường

試。中級班以上的班級，有以能力進行區分的考

班级会对设置关于日语考试对策的课

sẽ tổ chức lớp học luyện thi riêng theo năng lực. Lớp trình độ sơ cấp được

試對策講座。初級班則由平時課程中進行對應。

程。在初级班，一般课程里加以设置。

thực hiện trong giờ học như bình thường. Thực hiện luyện thi theo khuynh

對於考古題的出題傾向進行對策及延伸指導，並

针对历年考试试题的出题倾向进行彻

hướng những nội dung được ra trong đề thi trước, và chuẩn bị phương

提供相應教材。而日本留學試驗的對策主要針對

底分析，并且对此进行正确的指导。并

有大學升學志願者，以日本語綜合科目、數學、日

且针对志愿接受日本大学考试的人设

本史等設立相關講座，以達到針對不同科目的學

置了综合科目，数学等课程。

ス以上では、能力別対策講座が行われます。初級クラスでは、平常授業の中
で対応しております。 過去問題の傾向と対策を行い、的確な指導方法とテキ
ストを準備しております。また、日本留学試験対策は、大学進学希望者を対
象に日本語総合科目、数学などの対策講座を設け成果をあげております。

pháp hướng dẫn cũng như bài thì một cách sát sao nhất. Ngoài ra, về việc
luyện thi kỳ thi du học Nhật Bản, đối với những học sinh có nguyện vọng
học lên đại học, nhà trường sẽ tổ chức lớp học luyện thi các môn tiếng
Nhật tổng hợp (nghe, nói, đọc, viết), toán, lịch sử Nhật Bản,vv...

習成果。

Academic Guidance

Ⅳ

Advanced Classes (6 months)
上級クラス
(6 ヵ月)

高級班
(6 個月 )

上级课程
(6 个月 )

Lớp học trình độ thượng cấp
(6 tháng)

These courses are suitable for students who have finished the intermediate
program. You will learn advanced grammar (adverbs, adjectives,
conjunctives), and kanji (up to roughly 2,000). You will be able to read a
newspaper and magazine, and to listen to the radio and TV during this
course. When you finish the course, you will know enough Japanese to
take the Japanese Proficiency Test, Level N1 and enter a university.

進学課程では、大学院、大学、専門学校等に必要な日本
留学試験対策や小論文などをはじめ日本語力の徹底的な
向上を目指します。また一般課程では、高度な会話力を
養い新聞や雑誌またはテレビのニュースなども教材として
利用します。このコースを修了すると日本語能力試験N1
又はそれ以上となります。

这个课程是以研究生大学和专门学校

學、專門學校等考試及升學時面臨的

的升学为目标的。会对日语能力考试

小論文或是日本留學試驗的考試對策

和升学用的小论文进行彻底的分析。

等日語學習。而一般課程著重於培養

一般课程培养高水平的会话能力，使

更高階的會話能力，以報章雜誌，傳

用的教科书为报纸，电视新闻，杂志

播媒體等較深度的日文為教材。高級

等。本课程修了后会达到日语能力测

班合格後相當於日本語能力試驗N1或

试1级以上的水平。

是N1以上之水平。
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Khóa học học lên đại học, cao đẳng,vv… là khóa học
có mục tiêu nâng cao triệt để năng lực Nhật ngữ mà
trước hết là luyện thi viết luận và luyện thi kỳ thi du học
Nhật Bản – kỳ thi cần thiết cho việc học lên thạc sĩ, đại
học, trường trung cấp, vvv…
Ngoài ra, ở khóa học chung này, các tài liệu như báo,
tạp chí hoặc tin tức trên TV nhằm nâng cao khả năng
hội thoại cũng được sử dụng. Khi kết thúc khóa học
này, học sinh sẽ có trình độ tiếng Nhật tương đương
trình độ N1 trở lên của kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

進学ガイダンス

升學諮詢

升学说明会

Hướng dẫn thi lên đại học, cao đẳng, vv…

We offer proper guidance to students who do not have enough information
about universities in Japan. In addition to 3 times per year consultations, we offer
consultation by appointment.

日本での進学を希望する学生に対しては、年2回のガイダンスを実施しており

對於想在日本升學的學生們，每年實施三次的

本学院对在日本进行升学的志愿者每

Đối với những học sinh có nguyện vọng học lên đại học, cao đẳng, vv…

升學諮詢。個別進行面談，升學諮詢老師將

年举行两次升学说明会，而且个别进

nhà trường sẽ tổ chức hướng dẫn cho các em 3 lần trong năm. Ngoài ra,

以適切的方式提供學員協助。

行升学的恰当指导。

trường cũng thực hiện thảo luận riêng với từng em, và thầy cô chủ nhiệm

ます。また、個別に進学相談を実施しており、進学に詳しい担当者が適切なア
ドバイスを行っております。

sẽ đưa ra các lời khuyên thích hợp.

Evaluation

評価

評價

评价

Đánh giá

1. Final exam at the end of each term (every 3 months)
2. To continue to the next level, a successful candidate needs a 60% score or higher on the final exam, as well as 80% or better attendance.
3. Upon successful completion of each course, a student progress report will be written if requested at the time of the final exam.
1. 修了試験は各段階終了時点に実施されま
す。

升學課程內容主要是針對研究所、大

日语能力考试和日本留学考试对策

2. 次の段階に進むためには、修了試験で
60%以上をクリアしなければなりません。
3. それぞれのコースを正常に修了した学生
に対しては、修了証書または卒業証書が
授与されます。

1. 期末試驗將在各個階段課程結束時實施。

1. 在各阶段课程结束时实施修业考试。

2. 要往下一個級別晉升，必須成績達到60%

2. 要想进入下一阶段的课程，修业考试成绩

以上，且出席率達80%以上才能晉升。
3. 各個級別順利完成學習的學生，將頒予修
業證書或是畢業證書。

必须在60分以上。
3. 对学习完各阶段课程学生颂发修业证书。

1. Bài thi kết thúc được thực hiện vào
thời điểm kết thúc mỗi giai đoạn.
2. Để học lên giai đoạn tiếp theo, bài thi
kết thúc phải đạt được 60% trở lên.
3. Nhà trường sẽ trao cho các em học
sinh đã kết thúc khóa học của mình
giấy chứng nhận kết thúc khóa học
hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.
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Short-term intensive Course (3 months)
短期研修 (3 ヶ月)

短期研修(三個月)

Learning Japanese:

短期研修 ( ３个月 )

日本語の学習

This course is for those who can’t study in Japan for a long time, or those who want to study intensively before entering a Japanese
university. Classes are held five days a week in the morning or in the afternoon. Each class runs for a little over three hours and during
that time students work on improving speaking, reading, writing, and listening skills.
Upon successful completion of course, a student progress report will be written if requested at the time of the final exam.
Term Start: January, April, July, and October

無法長時間滯留日本的人，或是作為留學前想專心學日語的您所提供的講座。藉由一週20小時

前の準備講座として集中的に日本語学習

的課程，會話、文法、讀解等的綜合性日語學習。課程時間為，中午前或是中午後。短期研修

をしたい人などのための講座です。週20

結束後，會頒予修業證書。有意願參與短期研修的人，請於課程開始日之兩週前報名，備妥所

時限の講義を通して、会話・文法・読解

需資料及費用辦理申請。也有提供網路申請服務。詳細申請辦法請來電諮詢或是電子郵件詢問。

など総合的に日本語を学びます。授業

開講時期 ：１月、４月、７月、１０月

は午前または午後に行われます。短期研

期 間

：３個月（共200小時）

修終了後に修了証書が授与されます。
開講時期：1月、４月、７月、１０月

本课程是为长期不能在日本滞留的同学准备的，在日赴留学前的集中指导课程。

期

通过一周20个小时的讲解会掌握基本的会话，语法和阅读能力。时间表分为上午课和下

學生保險

学生保险

The educational operating fee
includes student insurance. This
insurance covers basic liability
insurance for students while they
attend classes at Yoshida. In
addition, students with student
visas are covered at school
and outside of school for both
accidents and general sickness.
The insurance is good for as
long as the student studies at
Yoshida, whether for six months
or two years, with no annual
renewal fee.
Students generally enroll in the
National Health Insurance system
once they arrive in Japan.
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日本語に興味がある人、これから日本留学を考えている人のために、当学院では日本語を学べるWEBサイト(https://yosida.com)
を開設しています。ひらがな・カタカナ・日本語能力検定試験の漢字等のストロークなどを学ぶことができます。

开课日期 ：１月・４月・７月・10月

對日語有興趣的人及往後對日本留學有興趣的

本 学 院为了对日语有兴趣，认

人，本學院為此提供可以學習日語的網路平台

为 日 本 留 学 者， 准 备 了 网 址

(https://yosida.com)。使用此網 路平台可學

(https://yosida.com)。 在 本

習平假名、片假名、日本語能力檢定試驗的漢字

学院网页上学到平假名，片假名

字庫等。

和日语能力考试的汉字练习题。

Bảo hiểm học sinh

留学ビザで学習している学生は自動的に加入さ
れます。この保険は、日本滞在中の個人賠償
責任保険・傷害治療費用・疾病治療費用など
が含まれています。また、長期滞在される方は、
必ず国民健康保険にも加入してください。

使用留學簽證的學生將自動加入保險。此項保
險內容包含個人賠償責任保險、傷害治療費用、
疾病治療費用、家財補償等。另外，辦理長期
留學簽證的人請務必加入國民健康保險。

取得留学签证留学，自动被加入学生保险。保
险包括个人赔偿责任保险・伤害治疗费用・疾病
医疗费用等。6个月以上长期滞在者要求加入国
民健康保险。

Học sinh/sinh viên đang theo học với visa du học thì tự động được tham gia bảo
hiểm. Bảo hiểm này bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cá nhân, chi phí trị
liệu thương tật, viện phí,… trong thời gian sinh sống ở Nhật Bản. Ngoài ra, những
học sinh/sinh viên nào sống dài hạn ở Nhật thì cũng phải tham gia cả bảo hiểm y tế
quốc dân.
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At first, learning Japanese may seem like a daunting task, for the grammar is completely different from European languages and the
writing system is ornate - two alphabets mixed with an ideographic character system adapted from Chinese. But if you just relax and
start with the basics, you'll find that learning the language is not as difficult as it sounds.
Beginners can start by learning how to read and write the KANA on our Web pages (https://yosida.com).
We at Yoshida have developed a special kanji study guide to help you with your test preparations. The study guide is broken up into
levels corresponding to the JLPT levels.

午课。短期研修了后会颂发修了证书。

Student Insurance
学生保険

Học tập tiếng Nhật

Term Length: Three months (50 classes)

長期間の日本滞在が不可能な人、留学

間： 3 ヵ月（全200時間）

日本語的學習 关于学日语

期间 ：3个月 (全200课时)

PC Room
インターネット

網路設備

英特网

Internet

There are 3 PCs that you can use free of charge
to access e-mail or Internet.
And you're free to use our internet connection
with your own computer.
学生用のコンピュータが3台あり、学生はインターネッ
トやメールを授業時間以外に自由に利用できます。ま
た、あなたのコンピュータがあれば簡単に無線ランに
接続して、インターネットを楽しむことができます。
本學院設有學生用電腦3台，學生可於上課以外之時間自
由使用網路及發送電子郵件。或者是如果您有筆記型電
腦也可以使用無線網路進連接使用。
本学院准备3台学生用电脑，学生在课外中可以使用电
脑上网等。如果自己携带笔记本电脑，可以使用无线栏
上网。
Có tất cả 3 máy vi tính để bàn dành cho học sinh.
Học sinh có thể tự do sử dụng internet và email
ngoài thời gian trên lớp. Ngoài ra, nếu học sinh nào
có máy tính cá nhân thì cũng có thể kết nối internet
không dây (wifi) để truy cập mạng.

Những ai có niềm yêu thích với tiếng Nhật,
những ai có ý định sẽ du học ở Nhật,
hãy truy cập vào trang web của học viện
(https://yosida.com) . Các bạn có thể học
Hiragana, Katakata, cách viết các nét chữ
Hán của kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Guest Houses and Dormitories
住居

居住

关于居住

Nơi ở

Guest houses and dormitories provide affordable short-term or long-term accommodation
for many students. Guest houses provide rooms in small houses, from three rooms and up,
with shared kitchen and bath facilities. Rooms in dormitories are typically the cheapest but
afford very little privacy.
If you want to look for a dormitory near the school, we can help you.
東京の生活費は、世界でもっとも高いといわれています。けれども様々な目的をもって来日する外国
人にとって、東京は開かれた都市でもあります。東京には、学生寮、ゲストハウス、アパートなど多様
な住宅供給があります。私たちは、あなたが希望すれば住まいの提供や探すためのお手伝いをしたい
と思っております。
東京的生活費在世界上也是居高的。但對於有各
種不同目的而來日的外國人來說，東京屬於相對
開放的城市。在東京有學生宿舍、雅房宿舍、公
寓等多樣的住宅空間。本學院也會給予您所想居
住的空間的資訊及幫助。

在东京的生活费是世界上最高水平。但东京是，
面对各国，全世界的开放城市。在东京包括学生
宿舍，各种各样居住条件。本学院在协力为您帮
助找居住。对初次来本学院留学者，有上学方便
的交通。

Chi phí sinh hoạt ở Tokyo được cho là cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đối với những người nước
ngoài có những mục đích đến Nhât khác nhau thì Tokyo cũng là một thành phố mở. Ở Tokyo có
những loại nhà ở khác nhau như: ký túc xá, nhà khách (guest house), căn hộ chung cư, vv…. Học
viện sẽ hỗ trợ học sinh trong việc cung cấp cũng như tìm kiếm loại hình chỗ ở phù hợp với nguyện
vọng của từng em.
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School life
学生生活

學生生活

关于学生生活

Cuộc sống sinh viên

Works of Students:
学生の作品

Field Trip
フィールドトリップ

學生的作品

学士作品

Tác phẩm của học sinh

As part of the Advanced general course, every group selects a theme
of interest, goes out to study it, and brings their results together in an
original work.

校外教學
本学院有野外短期旅游
Kiến tập, buổi học ngoài trời

上級一般クラスの授業の一環として、グループごとに興味のあるテーマ
を設定し、実際に調査に出かけてまとめた作品。
作為高級一般班級課程的一環、團體作業裡，設定團體有興趣的題目，
並實際出外調查，而後整理其作品。

April

May

June

July

4月

5月

6月

7月

tháng 4

tháng 5

tháng 6

tháng 7

Speach contest
日本語スピーチコンテスト
日文演講比賽
日语演讲比赛
Thi hùng biện tiếng Nhật

March

卒業式

编制的作品。
Là tác phẩm nhất quán với giờ học của lớp thượng cấp chung, cùng
lập ra chủ đề mà mỗi nhóm quan tâm, đi khảo sát thực tế và tổng
hợp lại.

August

3月

8月

tháng 3

tháng 8

February
Graduation

学生作品是，上级一般课程课堂中的一角，具体分组选题目，实际调查

Summer vacation

2月

夏休み

tháng 2

September
9月

tháng 9

暑假
夏季休假
Nghỉ hè

畢業式
毕业典礼
Lễ tốt nghiệp

January

December

November

October

1月

12月

11月

10月

Tháng 1

tháng 12

tháng 11

tháng 10

Athletic meet
運動会
運動會
运动会
Hội khỏe toàn trường
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