


１．Hướng dẫn và tư vấn nghề nghiệp （Close individual guidance and career counselling）
Bạn có thể thảo luận bất cứ vấn đề gì trở ngại bạn gặp phải trong cuộc sống với giáo viên 

Chúng tôi sẽ hướng dẫn các kế hoach nghiên cứu ,  các kỳ thi vào đại học ví dụ thực hành phỏng vấn, chỉnh sửa kế hoạch nghiên cứu …

You can consult your class-teacher about your career or any worries of your student life. We will provide various supports for your entrance 

to higher grade school. For example, practice of interview, correction of research plan, and so on.

２．Chương trình học bổng （Original scholarship program）
Chúng tôi có các chương trình học bổng cho các bạn học tập tiến bộ và vào cấp học cao

hơn , các bạn có thể vào webiste để xem thông tin về học bổng.

We set up our own scholarship programs to support your study  and to go on to higher

educaion. You can check more information about the scholarship on HP (http://www.shin-i.jp/).

３．Môi trường học tối ưu （Best-suited studying environment）
Nhà trường được xây dựng từ năm 2006 , cách 2 phút đi bộ từ ga rất thuận tiện ,

nhà trường có hòa mạng miễn phí, mọi học sinh ở trường có thể dùng , chúng tôi

có thư viện sách tham khảo tiếng nhật phong phú phục vụ cho việc học của học sinh.

We built a new school building in 2006. It takes 2 minute's walk from the nearest station, 

so it is very convenient to commute. And our school building is available wireless LAN, 

anybody of our school are available for free. We have well-stocked Japanese related library 

which is available for preparation and review. 

４．Môi trường sống thuận tiện （Convenient life environment）
Osaka là thành phố lớn thứ hai sau tokyo bạn chỉ mất 11 phút để đi từ trường đến trung

tâm thành phố namba. Bạn cũng dễ dàng xin được việc làm thêm, giá cả ở oaska rẻ hơn

so với tokyo nhiều , chi phí sinh hoạt rẻ hơn.

Nhà trường có kí túc xa cho sinh viên vì thế học sinh không phải lo lắng về chỗ ở

Osaka is the second largest city in Japan after Tokyo and it takes about 11 minutes to 

go to downtown "Namba" by subway. You can easily find a part-time job  there and 

the burden of living cost in Osaka is less than that one in Tokyo. We provide 

student dormitory, so you do not have to worry about residence. 

Mỗi phòng sẽ có hai người tuy nhiên nếu bạn trả tiền phòng cho cả 2 thì có thể sống một mình một phòng

You will live our dormitory with another roommate, but if you pay expense of two persons, you can occupy the room.

《 CHI PHÍ  》 《 Expenses 》
Gía cho 1 người trong 6 tháng  Expenses/a parson (for the first 6 months)

《 chi phí tiện ích, điện , khí đốt , nước 》 《 Utility costs（Electricity, Gas, Water） 》

《 Trang thiết bị 》 《 Equipments 》
Diện tích phòng từ 20-25m vuông Room Size・・・About 20～25㎡
Phòng tắm, điều hòa , tủ lạnh nhỏ Unit bath, Air conditioner, Refrigerator (small-size),

bếp nấu , ga hoặc điện, lò vi sóng Cooking stove(gas or electric), Microwave oven,

bộ giường đôi … A set of bedding, etc.

nước

Electricity

Gas

Water

 bạn phải thanh toán tiền điện cho công ty điện

lực hoặc công ty khí đốt , ngoài ra bạn phải chi

trả 1 nữa với bạn cùng phòng

According to the amount you use, you must pay

the amount to be charged from the electric

power company (or gas company). In addition,

you have to pay the charge by half with a

roommate.

Attractive Points  of  SHIN-AIĐiỂM MẠNH CỦA TRƯỜNG 

Student  Dormitory  GuideHƯỚNG DẪN KÝ TÚC XÁ

Amount
25,000yen× 6 months＝150,000yen

50,000JPY

200,000JPY
25,000JPY× 6 tháng＝150,000JPY

50,000yen

200,000yen

Initial fee

Rents

tiền nước được tính cùng tiền thuê nhà vì thế

bạn không phải trả tiền nước .

lệ phí

tiền nhà 

tổng tiền 

ga

điện 

Water rate is included in the rent, and so, you

don't have to pay separately.

Nhập học  
tháng 7 năm 2013 

NGUYEN   THI  HA   
GIANG  

Osaka là thành phố rất là đẹp ,mình đã thực sự rất ngạc 
nhiên , thầy cô và các bạn ở trường rất tốt bụng và nhiệt 
tình, mình đã được nhà trường giới thiệu cho công việc làm 
thêm tại bệnh viện, điều đó quả thật tuyệt vời , đi làm mình 
được học hỏi kinh nghiệm làm việc và tiếng nhật .Hiện tại 
ngoài thời gian đi làm mình cố gắng học tiếng nhật tốt hơn 
nữa để xin học bổng cũng như có thể tự mình đi du lịch 
khắp nơi tại nước nhật, các bạn hãy đến trường và cùng 
học với mình nhé! 



※ Bạn có thể gửi các chứng chỉ của JPLT, J.TEST hoặc NAT-TEST . Nếu bạn có chứng chỉ nào khác thì xin 

liên hệ với nhà trường để biết chi tiết .

※ You can submit Certification of JLPT,or J.TEST,or NAT-TEST. If you have other certifications to show your 

Japanese language skills, please consult us.

○ Một tuần có 5 buổi 

(không học vào thứ bảy , chủ nhật và ngày nghỉ)

You have classes five days a week.

(No classes on Saturday and Sunday and Holiday)

○ Bạn có 4 giờ học vào buổi sáng hoặc buổi chiều

You study  4 hours a day in the morning class

or or afternoon class.

○ Lớp học được quyết định bởi bài kiểm tra đầu vào

The class you study is decided by the result of 

placement test.

( 3 tuần ) ○ Tùy vào thời gian nhập học thì thời gian nghỉ có thể 

（about 3weeks） thay đổi 1 chút.

( 4 tuần ) Days of vacation vary with the month of your admissions.

（about 4weeks） ○ Bạn có thể về nước trong kỳ nghỉ dài

( 1 tuần ) nhưng phải thông báo với nhà trường trước khi mua vé.

（about a weeks） You can make temporarily return to your country

( 2 tuần ) in long vacation, but you must report it to us before

（about 2weeks） you will buy the flight ticket.

tiết đầu

(1nd)

tiết hai

(2nd)

thời gian học

2 năm

1 năm

9 tháng

Thời gian

tháng 4

tháng 7

Lớp học sáng 

Morning Class

9:00 ～ 9:50

9:55

15 phút nghỉ giữa giờ

5 phút nghỉ giữa giờ

～

17:00

kết thúc giờ học

14:05

14:10

5 phút nghỉ giữa giờ

～ 11:50

đạt N4 tương đ

ương với cấp độ 3

đạt N5

tương đ

ương với

cấp độ 4

đầu tháng12

cuối tháng 3

Lớp học chiều

13:15 ～

đầu tháng 6

1 năm

3 tháng

tháng 10
1 năm

6 tháng

tháng 1

more than
Level ４

(N5)

12:45

15:00

～

10:45

Afternoon Class

Application
deadline

APR

Late March

※Required
Japanese level

more than
Level ３ (N4)

1year
6months

Early June

Admission
Month

Early
December

2years

JUL

cuối tháng 9

Learning
period

OCT

1year
9months

hạn nộp 

Spring vacation

Late
September

～ 16:05

～

5 phút nghỉ giữa giờ

15 phút ngỉ giữa giờ

16:10

15:15

Kỳ nghỉ xuân

Autumn vacation

Kỳ nghỉ đông

5 phút nghỉ giữa giờ

tiết ba

(3nd)

Summer vacation

11:55 ～

11:00

Kỳ nghỉ hè

tiết bốn

(4th)

Winter vacation

tháng 3

March

tháng 8

August

tháng 10

October

tháng 12

December

Kỳ nghỉ thu

Preparatory  Course  GuideCÁC KHÓA HỌC DỰ BỊ 

Class  ScheduleTHỜI KHÓA BiỂU 

Long  VacationKỲ NGHỈ DÀI

kết thúc giờ học 

JAN
1year

3months

trình độ

tiếng nhật



*1:kỳ thi tuyển sinh đại học nhật bản cho sinh viên quốc tế kiểm tra trung gian (năm trước )kỳ thi giữa (kỳ đầu)

*1:The Examination for Japanese University Admission for International Students

*2:The Japanese-Language Proficiency Test

kỳ nghỉ thu

Autumn extracurricular study (excursion to Kyoto,Nara）

kỳ thi giữa ( kỳ thứ hai )

Midterm exams（Second)

Tháng ３
MAR

Lễ tốt nghiệp

Graduation ceremony

Tiệc chia tay cảm ơn

Farewell party

Tháng １
JAN

Lễ nhập học tháng một

Entrance ceremony (for the January admissions)

Thăm đền ebisu

"EBISU"Shrine visit

 Lễ hội nấu ăn ( trò chơi nấu ăn )

Cooking convention

Tháng ２
FEB

Kỳ thi năng lực tiếng nhật lần 2

JLPT*2（2nd Session）

Kết thúc mùa đông. Lễ ném hạt đâu

Bean -throving ceremony

Lễ giáng sinh

Christmas Party

Kỳ thi cuối

Term exams（Second half）

Học phòng chống thiên tai

Extra lesson of disaster prevention

Tháng 12
DEC

Tháng 10
OCT

Lễ nhập học tháng mười

Entrance ceremony (for the October admissons)

Tháng ８
AUG

Khóa học về phỏng vấn nghề nghiệp

Individuael career counseling

Lễ nhập học tháng bảy

Entrance ceremony (for the July admissions)

Tháng 11
NOV

Kỳ thi năng lực tiếng nhật lần 2

EJU*1（2nd Session）

thi giữa kỳ ( kỳ đầu )

Midterm exams （ First half ）

An toàn giao thông vào cách phòng chống tội phạm

Special lesson of traffic manners and crime prevention

SỰ KiỆN HÀNG NĂM Annual  Schedule

Tháng ９
SEP

Kỳ thi cuối của năm trước

Term exams ( First half )

Tháng ７
JUL Kỳ thi năng lực tiếng nhật lần 1

JLPT*2（1st Session）

Tham dự các cuộc họp và hướng dẫn về cấp học cao hơn

Briefing session for higher grade education

Bắt đầu lễ hội hướng dẫn mặc yukata

Star Festival ＆ "YUKATA" dressing lesson

Tháng ４
APR

Tháng ５
MAY

Hoạt động ngoại khóa mùa xuân

Spring extracurricular study (Universal Studios Japan)

Ngắm hoa anh đào

Cherry blossom viewing

Lễ nhập học tháng tư

Entrance ceremony (for the April admissions)

Tháng ６
JUN

Kỳ thi năng lực tiếng nhật lần 1

EJU*1 (1st session)

Kiểm tra sức khỏe

Medical check-up



Ở trường chúng tôi cung cấp các loại học bổng riêng cho sinh viên nước ngoài

xin vui lòng truy cập webiste của nhà trường để biết thêm chi tiêt (http://www.shin-i.jp)

We provide you a variety of original scholarship program to support your study.

To check latest information or get details of each scholarships , Please look at our HP(http://www.shin-i.jp/).

Bảo hiểm y tế quốc gia

(National health ínurance)

50,000 JPY

Học phí

Tuition
650,000 JPY 162,500 JPY

When you injure someone or break something by accident, you must compensate for

it. "Personal liability insurance"will help you to pay a part of the amount of damage.

CHI PHÍ Other  Expenses

"Application fee"is a expense to make substitute application to Immigration

Bureau instead of you.

Bảo hiểm bồi thường thiệt hại

(Personal liability insurance)

Tiền xét tuyển

(Application fee)

―

487,500 JPY

JULY
（1year & 9 months）

Bảo hiểm ý tế quốc gia là bảo hiểm được chi trả 70%. Sinh viên quốc tế

cần tham gia bảo hiểm này

30,000JPY
tại thời điểm nộp đơn

(Only at the time of

application)

　　20,000 ～

・　　　25,000JPY

・　mỗi năm ( every year )

1,025,000 JPY

Tiền nhập hoc

Entrance fee
50,000 JPY ―

Tiền nhập hoc

Entrance fee
50,000 JPY ―

650,000 JPY 325,000 JPY

OCTOBER
（1year & 6 months）

Tổng cộng

Total fees 700,000 JPY 325,000 JPY

Học phí

Tuition

Học phí năm đầu tiên

First years fee

50,000 JPY

650,000 JPY

700,000 JPY

Học phí năm tiếp theo

Second years fee

―

650,000 JPY

650,000 JPY

Tiền nhập hoc

Entrance fee

Học phí

Tuition

Tổng cộng

Total fees

650,000 JPY
Học phí

Tuition

1,350,000 JPY

50,000 JPY

1,137,500 JPY

Tiền nhập hoc

Entrance fee
50,000 JPY

HỌC PHÍ School  Expenses

APRIL
（ 2 years )

Tổng học phí suốt thời gian học

Total amount of the study period

（khóa học 2 năm）

Nhập học

４ tháng 50,000 JPY

1,300,000 JPY

 (5)Học bổng vào trường đại học nổi tiếng

Prestigious universities scholarship

(2)Học bổng của quỹ học bổng châu á

Scholarship of LSH Asia Scholarship Foundation

(3) Các cuộc thi viết 

Various composition contests

   (3) Hỗ trợ chi phí thi năng lực tiếng nhật

JLPT scholarship

Diligence school expense discount

(1) Học bổng của jasso 

Scholarship of JASSO.

Nhập học

1,187,500 JPY
Tổng cộng

Total fees 700,000 JPY 487,500 JPY

50,000 JPY

975,000 JPY

 tháng

 2,000 ～3,000JPY

・　 　 chỉ lần đầu tiên

・　　   ( only first time )

Lệ phí nộp đơn là chi phí để nộp đơn cho cục xuất nhập cảnh xin giấy phé

p lưu trú cho học sinh

(4)Học bổng kỳ thi vào đại học
EJU scholarship

HỌC BỔNG Scholarship  Program

(1)Trợ cấp tiền học 

Prior study scholarship

(2) Học bổng chuyên cần 
Học bổng của trường ( Original scholarship program ) Học bổng khác ( Other scholarship)

812,500 JPY

862,500 JPY

"National Health Insurance"will help you to pay 70% of the medical expenses.

You, international students must join "National Health Insurance".

Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân, là bảo hiểm sẽ chi trả cho việc bồi thường nếu nó có thể là một chấn

thương cho người khác do nhầm lẫn, đó là tự mình hoặc bất cứ điều gì của người khác

JANUARY
（1year & 3 months）

Tổng cộng

Total fees 700,000 JPY 162,500 JPY

( 1 năm 3 tháng )

７ tháng

( 1 năm 9 tháng )

Nhập học

10 tháng

( 1 năm 6 tháng )

Nhập học

１



【Đến từ sân bay quốc tế KANSAI ／Access  from  KANSAI  International  Airport】
Bạn có thể sử dụng xe bus tuyến 11 hoặc tàu điện JR Tuyến NANKAI đi từ NAMBA (khoảng 60 phút)

Tại NAMBA , bạn có thể chuyển tuyến tàu điện ngầm (sennichimae) đi hết 11p đến ga SHOJI , 

đi bộ mất 2 phút đến trường cửa thoát số 1 bạn sẽ đến trường 

You can take a Limousine bus (No.11 bus stop) or train (JR or NANKAI-line） to go "NAMBA".(about 60 min).

At "NAMBA", you can transrate to subway (Sennichimae-Line), 11minutes ride will take you to SHOJI-station,

2 minutes walk from the No.① exsit, and you wii arrive at our school.

〒544－0003 Postal Code 544-0003

大阪府大阪市生野区小路東1-2-26 Shoji-Higasi 1-2-26, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka,  JAPAN

ＴＥＬ：06-6756-7811 ＦＡＸ：06-6756-7815 ＴＥＬ：+81-6-6756-7811 ＦＡＸ：+81-6-6756-7815

E-mail：info@shin-i.jp URL：http://www.shin-i.jp/ E-mail：info@shin-i.jp URL：http://www.shin-i.jp/

EXPO-PARK & TOWER OF SUN

BẢN ĐỒ MAP  &  Access

シンアイ語学専門学院 SHIN-AI  INSTITUTE  OF  LANGUAGES

HANKYU-HEPFIVE OSAKA-JO TEMPOZAN & KAIYUKAN

TSUTENKAKU & SHIN-SEKAI UNIVERSAL STUDIO JAPAN

NARA  

KOBE  

KYOTO  

OSAKA  

KINKAKU-JI 

KIYOMIZU-DERA 

PORT-TOWER 

IJIN-KAN 

TODAI-JI  

NARA-PARK 


