
                     [Khóa No. T02] 

Tuyển học viên “ Khóa học tiếng Nhật và kỹ năng làm việc dành cho đối tượng 
người nước ngoài định cư” 

◆Tổng quan về việc đào tạo (dành cho cả những người mới bắt đầu)  

 
Mục đích đào tạo 

Khóa đào tạo nghề này dành cho đối tượng người nước ngoài đang định cư tại Nhật, nhắm đến việc tìm được 

việc làm nhanh chóng sau khi hoàn thành khóa học. Để làm việc tại Nhật, khóa học giúp bạn trang bị kỹ năng 

tiếng Nhật cần thiết, năng lực giao tiếp cơ bản, kỹ năng vi tính, quy tắc xã hội-tác phong kinh doanh, tiếp cận sự 

đa dạng con người, phát huy năng lực để tận dụng trong công việc. 

◆Chứng chỉ có thể nhận được qua kỳ thi tự nguyện: 

▪Chứng chỉ Vi tính văn phòng (Lệ phí thi học viên trả: 2,570¥)  

▪Chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật (Lệ phí thi học viên trả: 6,000¥) 

※Khóa đào tạo nghề nghiệp này nhắm đến việc tìm được việc làm sớm sau khi hoàn thành khóa học cho các đối tượng người nước ngoài định cư tại Nhật.  

◆Tiến độ tuyển sinh và thời gian đào tạo： 

・Số người tuyển sinh 15 người (số người tối thiểu để mở lớp là 6 người) 

・Thời gian tuyển sinh 6/7/2022 (thứ 4) ~ 5/8/2022 (thứ 6) 

・Ngày tuyển chọn 18/8/2022 (thứ năm) 9:30~ (Vui lòng không đến trễ) 

・Thông báo kết quả 23/8/2022 (Thứ ba) 

・Thời gian đào tạo 
1/9/2022 (thứ năm) ~ 30/11/2022 (thứ 4)  56 ngày 
5 ngày 1 tuần, thứ 2 đến thứ 6, từ 9:30 ~ 16:10 (thứ 7, chủ nhật và ngày lễ nghỉ) 

◆Buổi giới thiệu khóa học  

12/7/2022 (Thứ ba) và 15/7/2022 (thứ 6) từ 10:30∼  Tiếp tân bất cứ lúc nào/Có thể tham vấn ngày và giờ 

Địa chỉ: Trung tâm đào tạo Tổ chửc phi lợi nhuận Symphony  

(Bạn muốn nghe giải thích khóa đào tạo, hay muốn tham quan cơ sở hãy liên lạc đến số điện thoại bên dưới) 

Số điện thoại:  06-6412-8025 ( người phụ trách: Ms.Yao) 

◆Cách thức đăng ký:   

Về nguyên tắc, hãy viết vào tờ “ Đơn ghi danh” ở Hello work gần nơi bạn sống (Phòng ổn định việc làm công cộng). Sau đó, hãy nộp 

đơn cùng với ảnh (1 tấm ảnh 4x3) ở Hello work. Tờ “Đơn ghi danh” có ở Hello work. Phiếu dự thi không thể gửi về nhà. 

◆Cách thức tuyển sinh:   

- Làm bài kiểm tra (cách viết và đọc Hiragana, Katakana, tiếng Nhật, tính toán) và phỏng vấn tại NPO Symphony (hãy xem bản đồ ở trang sau) 

- Hãy mang theo bút viết (bút chì, bút bi…)  

◆Địa điểm đào tạo: 

Tên trường Tổ chửc phi lợi nhuận Symphony (Trường dạy nghề thiết kế) Điện thoại 06-6412-8025 

Địa điểm đào tạo 
〒660-0883 Tỉnh Hyogo, thành phố Amagasaki, Kandakitadoori 2-12-1, tòa nhà Taiyou, tầng 5 

Từ ga Hanshin Amagasaki đi bộ 3 phút 

◆ Lệ phí:    Tiền giáo trình  8,580yên  (Tuy nhiên, chi phí đi lại và ăn uống sẽ là chi phí thực tế.) 

◆ Liên hệ:  

Hello work gần nơi bạn sống (Phòng ổn định việc làm công cộng), hoặc là liên hệ đến Viện Chuyên môn kỹ thuật Trường Cao đẳng Kobe 

tỉnh Hyogo 

Viện Chuyên môn kỹ thuật Trường Cao đẳng Kobe tỉnh Hyogo 

 〒651-2102 Thành phố Kobe, Nishiku Gakuen Higashicho 5-2 

Số điện thoại: 078-894-3730  Người phụ trách: Imayasu 
※Hãy đến địa chỉ dưới đây để trao đổi, tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha). (Có quầy tiếp người nước ngoài ở Hello work Himeji) 

●Kobe Hello work -Quầy dịch vụ tiếp Lao động người nước ngoài ở Kobe   ĐT: 078-362-8610  

Thành phố Kobe, Chuuoku, Aioicho 1-3-1 Hello work Kobe , tầng 2 (quầy số 5) , ngay gần ga JR Kobe 
 

※  Liên quan đến nội dung đào tạo hãy liên lạc đến Tổ chức phi lợi nhuận Symphony                   [số tham chiếu 59] 

Lớp dạy nghề cho người nước ngoài định cư 



 

◆Nội dung đào tạo 

Môn học Nội dung Thời gian  
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uyết 

(1) Lễ nhập học, lễ bế giảng 

Buổi hướng dẫn 

(2) Nguồn nhân lực các công 
ty yêu cầu 

(3) Học tiếng Nhật 

 

(4) Thực trạng Nhật Bản 

(5) Thông lệ lao động-an toàn vệ sinh 

(6) Hỗ trợ việc làm-tìm việc① 

・Lễ nhập học, lễ bế giảng 

・Giới thiệu bản thân, giải thích quy đinh, liên hệ, phiếu khảo sát sau khi kết thúc khóa học 

・Kỹ năng cần thiết tại nơi làm việc,, chứng chỉ, kinh nghiệm 

・Tiếng Nhật cơ bản (ngôn ngữ lịch sự sử dụng hằng ngày…)  

・Tiếng Nhật có ích trong đời sống, nơi làm việc (chào hỏi, cám ơn, xin lỗi, nói 

chuyện điện thoại, cách viết ghi chú...) 

・Văn hóa Nhật hay kiến thức xã hội Nhật mà người nước ngoài làm việc tại Nhật 

nên biết 

・ Học kiến thức cần thiết để làm việc an toàn tại Nhật, chế độ, luật quan trọng, cơ 

cấu tổ chức    

・Cách viết sơ yếu lý lịch       ・Sử dụng tờ khai lý lịch làm việc                                                                                        

4 tiếng 

12 tiếng  12 

tiếng  36 

tiếng    

6 tiếng 

 

12tiếng        

12 tiếng 
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(1) Thực hành tiếng Nhật cơ bản 

(2) Thực hành tiếng Nhật thương 
mại 

(3) Luyện tập kỹ thuật giao tiếp 

(4) Luyện tập tác phong kinh doanh 

(5) Hỗ trợ tìm việc ② 

(6) Vi tính cơ bản-Bảo mật thông 
tin 

  

(7) Sử dụng phần mềm Office 

(8) Thực hành sử dụng máy 
tính 

・Luyện tập hội thoại sử dụng tiếng Nhật cơ bản 

・Luyện tập hội thoại sử dụng tiếng Nhật thương mại 

・Luyện tập để có thể giao tiếp tại nơi làm việc hoặc ngoài đời sống 

・Học tác phong kinh doanh của Nhật  

・Cách nhận phỏng vấn    ・Tập phỏng vấn 

・Thao tác trên máy tính Windows hệ tiếng Nhật, kiến thức liên quan đến mạng internet 

・Bảo mật thông tin 

・Học cách nhập văn bản tiếng Nhật trên Word ・Học cách tính toán, lập bảng, 

biểu đồ trên Excel  ・Học cách tạo slide, thuyết trình trên Powerpoint  

・Kiến thức cơ bản cần thiết vê ứng dụng Zoom- cho làm việc tại nhà và luyện tập 

48tiếng 

60tiếng 

12 tiếng 

12 tiếng 

12 tiếng 

 18tiếng 

6 tiếng 

48 tiếng 

12 tiếng 
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(1) Đối thoại với người đã đi làm 

(2) Tham quan nơi làm việc  
(thực hành) 

・Nghe người nước ngoài đang làm việc thực tế ở Nhật nói chuyện 

・Tham quan nội dung, tiến trình công việc  

3 tiếng 

3 tiếng 

Thời gian đào tạo: Tổng thời gian: 328 tiếng (Lý thuyết: 97 tiếng, thực hành: 231 tiếng) 

Ngoài ra lễ nhập học và bế giảng mỗi lễ 2 tiếng 

Nơi làm việc và ngành nghề chủ yếu Ngành chế tạo, nhà hàng, dịch vụ, khách sạn, du lịch, văn phòng kinh doanh... 

Thành tích xin việc Tỷ lệ xin việc thành công năm 2021  50% 

◆ Địa điểm 

 


