
Hiện thực hóa tương lai tươi sáng

Học viện ngôn ngữ quốc tế Oji  là trường học kết hợp tích cực giữa việc đào tạo 

tiếng Nhật cho du học sinh và hướng dẫn chỉ đạo để học lên cao đối với những 

sinh viên có nguyện vọng học lên cao học, đại học và các trường senmon tại 

Nhật. Nội dung bài giảng được hướng dẫn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh 

nghiệm theo phương pháp dạy học trực tiếp. Nhiều hoạt động ngoại khóa cũng 

được tổ chức. Việc học không chỉ tại lớp học mà còn mở rộng phạm vi tìm hiểu 

về xã hội Nhật, trực tiếp nghe nhìn với tư thế đứng trong lòng nước Nhật.

Vui mừng chào đón các em
 du học sinh nhập học
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1 năm 9 tháng 6 tháng 3 tháng



Trao học bổng cho sinh viên có thành tích 
học, thái độ, chuyên cần tốt, được đánh giá 
là tấm gương cho những sinh viên khác. 

Trao thưởng cho những sinh viên thi đậu 
N1 hoặc N2 kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Sau tốt nghiệp, nhà trường tiến cử những học 
sinh ưu tú học tiếp lên đại học hoặc senmon dựa 
trên thành tích và tỉ lệ đi học của năm đầu.

4
● THÁNG 4: KHAI GIẢNG

5
●THÁNG 5: THĂM TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, OPEN CAMPUS

6
● THÁNG 6: DU THUYỀN TRÊN SÔNG ASAKUSA, ODAIBA

7
● THÁNG 7: LỄ HỘI TANABATA, TRẢI NGHIỆM MẶC YUKATA

9
● THÁNG 9: THĂM CÔNG VIÊN UENO

8
● THÁNG 8: NGHỈ HÈ
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● THÁNG 10: KHAI GIẢNG
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● THÁNG 11: HALLOWEN

12
● THÁNG 12: TIỆC GIÁNG SINH

1
● THÁNG 1: LỄ CHÙA, KHAI BÚT ĐẦU NĂM

3
● THÁNG 3: LỄ TỐT NGHIỆP

2
● THÁNG 2: THĂM CÔNG VIÊN DISNEY SEA, LỄ TIẾT PHÂN



JR Tuyến Keihintohoku, ga Warabi,  cửa Đông, cách 8~10 phút đi  bộ  

CƠ SỞ 1
Saitama-ken

Warabi-shi Tsukagoshi
 1-18-7 (KANO bldg)

CƠ SỞ 2
Saitama-ken Kawaguchi-shi

Shiba Shin-machi 14-12 Kureru Warabi 
JR Tuyến Keihintohoku, ga Warabi, cửa Đông, cách 

8~10 phút đi bộ 



Ĉm�EDR�JӗP�WLӅQ�LQWHUQHW��ÿLӋQ��QѭӟF��JD��7LӅQ�FKăQ��JD��ÿӋP��
ÿyQ�VkQ�ED\�ÿm�EDR�JӗP�WURQJ�SKt�YjR�QKj�
.KL�FKX\ӇQ�QKj�QӃX�NK{QJ�SKiW�VLQK�KӓQJ�WKLӃW�Eӏ��ÿѭӧF�WUҧ�OҥL�
WLӅQ�ÿһW�FӑF�VDX�NKL�KRjQ�WҩW�WKӫ�WөF�ÿәL�ÿӏD�FKӍ��

+ӧS�ÿӗQJ�ӣ���WKiQJ�QrQ�NK{QJ�KRjQ�OҥL�WLӅQ�QӃX�UӡL�NKӓL�Nê�W~F�
JLӳD�FKӯQJ��
.ê�W~F�Fy�JLӟL�KҥQ�QrQ�Fy�WKӇ�NK{QJ�ÿҧP�EҧR�WLӃS�QKұQ�ÿѭӧF�WҩW�
Fҧ�KӑF�VLQK�PXӕQ�ӣ�Nê�W~F��

+Ӑ&�9,ӊ1�1*Ð1�1*Ӳ�48Ӕ&�7ӂ�2-,���7LӅQ�Nê�W~F����QJѭӡL�

��WKiQJ

3KzQJ���QJѭӡL� 3KzQJ���QJѭӡL�

3Kt�YjR�QKj��������<rQ��&KӍ�QӝS���OҫQ�

7LӅQ�ÿһW�FӑF��������<rQ��*&K~�ê������

��������<rQ

��������<rQ�

��������<rQ�

��������<rQ7әQJ

&K~�ê


