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là hòn đảo phía Bắc Nhật Bản và chiếm đến 22% diện tích nước Nhật. Hokkaido có một 

vẻ đẹp thiên nhiên hấp dẫn, thu hút nhiều du khách quốc tế quanh năm.

từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua của nhiều du khách trên thế giới hằng năm. Đây là

nơi tổ chức Lễ hội Tuyết Sapporo rất nổi tiếng trên thế giới vào mùa đông. Công viên Odori không chỉ là địa điểm diễn ra Lễ

hội Tuyết mà còn có rất nhiều các sự kiện khác được tổ chức quanh năm.
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SỨC HẤP DẪN CỦA HOKKAIDO VÀ SAPPORO
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3 LÝ DO NÊN CHỌN TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAPPORO
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Khóa luyện học lên Khóa tiếng Nhật thương mại

Thời khóa biểu
※Lịch học buổi sáng và buổi

chiều có thể thay đổi cho

nhau tùy vào kỳ học.

Sáng 9:00～9:45 9:55～10:40 10:50～11:35 11:45～12:30

Chiều 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:45 15:55～16:40

※Khóa Tiếng Nhật thương mại dành cho học sinh có trình 

độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên

■Các giờ tiếng Nhật trong kinh doanh: kính ngữ,

cách nói chuyện điện thoại, sự khác biệt văn hóa

và ứng xử giao tiếp kinh doanh

■Các hoạt động tìm kiếm việc làm

・Học và thực hành văn hóa kinh doanh

・Nhấn mạnh vào 3 điểm chính (PR bản thân -

cách viết hồ sơ hoàn hảo - kỹ năng phỏng vấn)

・Kỹ năng tin học văn phòng

・Hướng dẫn tìm kiếm và xử lý thông tin các

doanh nghiệp tuyển dụng

・Tham quan, thực tập tại công ty

・Tư vấn cho từng cá nhân

■Các giờ luyện thi

・Luyện thi EJU

・Luyện thi JLPT

・Hướng dẫn viết luận

・Hướng dẫn viết lí do nhập học

・Luyện đọc báo, giải thích các vấn đề thời sự

・Luyện tập phỏng vấn

・Luyện tập thuyết trình

・Tư vấn hướng nghiệp

CÁC KHÓA HỌC
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Ngoại cảnh

Hội trườngPhòng giáo vụ

Phòng học

Phòng đọc sách

Hành lang

CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAPPORO
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Trải nghiệm Karate Đại hội thể thao

Dã ngoại

Trải nghiệm Kimono

Trải nghiệm trượt tuyết

T R Ả I  N G H I Ệ M  V Ă N  H Ó A N H Ậ T  B Ả N  V À  C Á C  H O Ạ T  Đ Ộ N G  

N G O Ạ I  K H Ó A

Khai bút đầu năm

5



※Tiền cọc, tiền lễ tại Sapporo rẻ hơn so với Tokyo. ※Nhà được giới thiệu sẽ thay đổi tùy thời điểm.

PHÍ THUÊ NHÀ PHẢI CHĂNG Ở SAPPORO

Tiền thuê nhà 26,000yên

Phí quản lý 1,500yên

Địa chỉ Sapporo-shi Chuo-ku Minami14 

Jo Nishi 7 chome

Tiền cọc1 tháng

Tiền lễ không

Diện tích 24㎡
Kiểu nhà 1DK [6×4]

Đến trường 10 phút đi bộ

Sapporo Tokyo

So sánh phí nhà ở

70,000 JPY〜

30,000 JPY〜

Phí thuê nhà 

siêu rẻ

【 Ví dụ về những căn nhà được giới thiệu 】

Các bất động sản liên kết với nhà trường

Tiền thuê nhà 30,000yên

Phí quản lý 2,000yên

Địa chỉ Sapporo-shi Chuo-ku Minami

13 Jo Nishi 6 chome 

Tiền cọckhông

Tiền lễ không

Diện tích 24㎡
Kiểu nhà 1DK [6×4.5] 

Đến trường 10 phút đi bộ
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※28h/tuần, 120h/tháng

GIỚI  THIỆU VIỆC LÀM THÊM Du học sinh làm tối đa 28h/tuần: OK!

Kỳ nghỉ dài làm tối đa 40h/tuần : OK!

Mức lương trung

bình tại Sapporo 900 Yên

Lương trung bình

1 tháng * 108,000 Yên

Nơi làm thêm
Nội dung 

công việc
Lương giờ

Khách sạn Dọn phòng 1,050 Yên

Nhà hàng Phục vụ, bếp 900 Yên

Xưởng thực 

phẩm

Làm bánh mỳ, 

cơm hộp
1,000 Yên

Mức lương làm thêm giờ ở Sapporo rơi vào khoảng 889 đến 1200 Yên/ giờ

Năng lực tiếng Nhật càng cao càng có nhiều lựa chọn công việc
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・Công ty mẹ của nhà trường, Công ty Cổ phần 

Career Bank là công ty tuyển dụng nhân sự lớn

nhất ở Hokkaido.

・ Ngoài hỗ trợ việc làm thêm còn giúp đỡ tìm kiếm

việc làm sau tốt nghiệp cho học sinh. 

Về Công ty Cổ phần Career Bank

Hỗ trợ Du học sinh tìm việc làm

chính thức

HỖ TRỢ TÌM VIỆC LÀM TẠI NHẬT

8



※ Từ tuyển sinh đến lúc nhập cảnh mất khoảng 5 - 6 tháng

CÁC BƯỚC NHẬP HỌC

Nhập học tháng 4

2 năm

Nhập học tháng 7

1 năm 9 tháng

Nhập học tháng 10

Nhập học tháng 1

Học lên

・
Tìm việc

Tốt nghiệp

tháng 3

⑥Nhập cảnh

⑤Làm thủ tục visa

④Nộp học phí

③Cục XNC kiểm tra・phát 

biểu kết quả

②Nộphồsơlêncụcxuấtnhập

cảnh

①Hạn cuối nộp đơn

1 năm 6 tháng

1 năm 3 tháng
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（Đã bao gồm 10% thuế VAT Đơn vị：Yên

※Học phí có thể đóng trước 6 tháng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với trường để biết thêm thông tin chi tiết.

Kỳ học 2 năm 1 năm 9 tháng 1 năm 6 tháng 1 năm 3 tháng

Thời gian nhập

học
Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10 Tháng 1

Phí tuyển sinh 30,600 30,600 30,600 30,600

Phí nhập học 66,000 66,000 66,000 66,000

Học phí 1,254,000 1,097,300 940,500 783,800

Phí tài liệu 44,000 38,500 33,000 27,500

Tổng 1,394,600 1,232,400 1,070,100 907,900

HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ KHÁC
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Để khích lệ, động viên các bạn du học sinh có tinh thần học tập tốt,

Trường có nhiều chương trình học bổng trong quá trình học tập!

Loại học bổng Trị giá

●Đỗ Năng lực Nhật ngữ N1 10,000 Yen

●Đỗ Năng lực Nhật ngữ N2 5,000 Yen

●Điểm thi EJU (thi Đại học) từ 250/400 trở lên 5,000 Yen

●Học bổng JASSO
※Dành cho 1 bạn nhập học vào tháng 4 (khóa 2 năm)

30,000Yen/tháng

●Học bổng chuyên cần có điều kiện
※Dành cho những bạn tốt nghiệp vào tháng 3: xét học bổng dựa trên tỷ

lệ lên lớp và thành tích học tập tốt (mỗi lớp 1 bạn)

20,000Yen

●Cuộc thi hùng biện
※Được tổ chức vào Lễ Tốt Nghiệp, dành cho 3 bạn đạt thành thích tốt

nhất trong cuộc thi.

10,000Yen・7,000Yen・5,000Yen

●Cuộc thi Hán tự（Đạt 80/100 điểm trở lên） Bằng khen, phần thưởng

CÁC CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG, KHÍCH LỆ
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Cô hiệu trưởng cũng như các thầy cô khác

đều rất tốt bụng. Cách dạy thú vị, kinh

nghiệm cũng phong phú. Mình rất vui khi

có thể hội thoại với những người bạn đến

từ nhiều Quốc gia khác nhau bằng tiếng

Nhật.Wu – Trung Quốc

James - Anh

Nhi – Việt Nam

Các thầy cô đều tốt bụng, các học sinh

cũng rất vui tính. Thầy cô hỗ trợ chúng

mình không chỉ trong học tập mà còn

trong cả công tác tìm việc và thậm chí là

về mặt tinh thần rất nhiều nữa. Sống ở

nước ngoài một mình nhưng rất yên tâm!Chiang – Hong Kong

Thầy cô vô cùng chuyên nghiệp, kiên nhẫn

và tốt bung. Bài giảng rất dễ hiểu, vì vậy khả

năng nghe và từ vựng của mình cải thiện rất

nhiều. Mình nghĩ là nhờ có thầy cô, Tiếng

Nhật của mình đã tốt lên đáng kể.

Tablizo - Phillipines

Zaki - Malaysia

ĐÔI LỜI TỪ HỌC SINH

Đây là môi trường tuyệt vời để học tiếng

Nhật vì từ những ngày đầu tiên, chúng

mình đã được dạy học hoàn toàn bằng

tiếng Nhật. Các thầy cô giáo của trường

đều ưu tú, hỗ trợ các học sinh rất nhiều

trong học tập cũng như đời sống.

Thầy cô vô cùng nhiệt huyết, lúc nào cũng

thân thiện và hài hước nữa. Các tiết học

cũng rất thú vị. Nhờ có thầy cô, khả năng

giao tiếp của mình đã được cải thiện rất

nhiều. Bạn bè trong trường cũng thân thiết

và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Từ khi học ở SLC, mình có thể tự tin nói

tiếng Nhật, từ đó cuộc sống mình cũng tích

cực lên rất nhiều. Các thầy cô đều tốt bụng,

hỗ trợ mình từ những việc nhỏ nhặt như đọc

phiếu bưu điện cho đến những việc lớn như

xin việc sau tốt nghiệp.
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Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các khóa học, học 

phí hay cuộc sống ở trường, hãy liên hệ với chúng tôi nhé!

TEL: +81-11-251-5009 EMAIL: spj@career-bank.co.jp WEB: http://sprlc.jp/vi.html

〒064-0811 

Tầng 2, 3-17 Tòa nhà Famir Nakajima Koen, Minami 11 jou Nishi 1 Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido , Trường Nhật ngữ Sapporo 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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