
Khóa huấn luyện kiến thức đặc biệt                                                              [Khóa học số: T03] ベトナム語  

 

◆Khái quát chương trình huấn luyện (dành cho người mới bắt đầu) 

Mục tiêu huấn  luyện 
(Thành quả nhắm tới ) 

Trang bị cho học viên kỹ năng tiếng Nhật cần thiết, năng lực giao tiếp, kỹ năng làm việc với máy vi tính và các 

quy tắc ứng xử trong công việc để có thể làm việc tại Nhật Bản.   

Chứng chỉ, bằng cấp có 
được v.v. 

Chứng chỉ có thể lấy khi tự nguyện dự thi Kì thi năng lực tiếng Nhật N4 

*Mục tiêu của khóa huấn luyện nghề nghiệp này là nhằm giúp người nước ngoài định cư tại Nhật Bản có thể nhanh 
chóng tìm được việc làm ngay sau khi kết thúc khóa học.  

 

◆ Lịch  tuyển sinh và thời gian huấn luyện 

Số lượng tuyển sinh 15 người (số người tối thiểu khai giảng: 8 người) 

Thời gian tuyển sinh Từ ngày 22/ 7/ 2022 (Thứ sáu)  đến ngày 22/ 8/ 2022 (Thứ hai)  

Ngày thi tuyển  Ngày 2/ 9/ 2022 (Thứ sáu)   9:30 (Xin đừng đi trễ) 

Ngày thông báo kết quả Ngày 7/ 9/ 2022  (Thứ Tư) (dự kiến) 

Thời gian huấn luyện 
 

Bắt đầu từ ngày 16/ 9/ 2022 (Thứ sáu )~ đến ngày 15/ 12/ 2022 (Thứ năm) (3 tháng) 
Trên nguyên tắc là học 5 buổi, từ thứ Hai ~ thứ Sáu 9:30 -16:10   
Nghỉ  thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ.  

◆Buổi giải thích về khóa học 

①Ngày 6/ 8/ 2022 (Thứ bảy) 13:00, ②Ngày 8/ 8/ 2022 (Thứ hai) 13:00 ①② Địa điểm: Học viện Kobe YWCA 
③Ngày 18/ 8 / 2022 (Thứ năm)13:00, ④Ngày 19/ 8/ 2022 (Thứ sáu)13:00   ③④ Địa điểm: Hello Work Kobe Tầng 3 

(Học viên có nhu cầu được giải thích về khóa huấn luyện hoặc tham quan cơ sở giảng dạy, xin liên lạc tới số điện thoại sau 

đây) 

Nơi liên lạc 078- 231- 6201  (Người phụ trách: Chiba) 

 
◆Nơi nhận hồ sơ đăng kí Hãy điền “ Đơn xin nhập học” tại Hello Work (Trung tâm giới thiệu việc làm công cộng) của 

địa phương nơi mình đang sống. Sau đó đăng ký xin nhập học tại Hello Work kèm theo 1 
ảnh 3cm x 4cm. Mẫu “ Đơn xin nhập học có ở Hello Work. Chúng tôi không thể gửi trực tiếp 
giấy tờ đến nhà của quí vị. 

◆Thi tuyển sinh -Thi kiểm tra (bài kiểm tra đọc và viết Hiragana, Katakana, tiếng Nhật, Toán) và thi phỏng vấn sẽ 
được tiến hành tại học viện Kobe YWCA (Xem bản đồ ở mặt sau). 
- Khi đi thi nhớ mang theo bút viết (bút chì, bút bi v.v.).  
 

◆ Địa điểm tổ chức khóa huấn luyện đào tạo  

Tên trường Học viện Kobe YWCA Số điện thoại 078- 231- 6201  

Địa điểm huấn luyện 〒651- 0093 Kobe-shi, Chuo-ku, Ninomiya- cho 1-12-10 
Đi bộ hết 12 phút nếu đi từ ga Sannomiya (1.0 km) và hết 6 phút nếu đi từ ga Shin Kobe. 

◆ Chi phí cần thiết 

Tiền mua sách giáo khoa v.v. 6,430 yên   

 
◆ Phòng hướng dẫn: Hello Work (Trung tâm giới thiệu việc làm công cộng) của nơi mình đang sống hoặc liên lạc tới Học Viện 

Chuyên môn Kỹ thuật Cao đẳng Kobe do tỉnh Hyogo thành lập  theo địa chỉ dưới đây 
 *Những thông tin liên quan tới nội dung huấn luyện xin mời liên hệ tới Kobe YWCA   

Học Viện Chuyên môn Kỹ thuật Cao đẳng Kobe do tỉnh Hyogo thành lập 

(Hyogo Kenritsu Koutou Gijutsu Gakuin) 
〒651- 2012 Kobe-shi, Nishi-ku, Gakuen Higashi- Cho, 5 - 2  

Số điện thoại: 078 - 894- 3730   Người phụ trách:MATSUDA 

*Nếu có bất kỳ vấn đề nào cần trao đổi hoặc muốn được giải đáp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, xin hãy liên hệ tới địa chỉ dưới 

đây. (Himeji Hello Work cũng có quầy dành cho người nước ngoài.) 

Hello Work Kobe [Quầy tuyển dụng người nước ngoài tại KOBE]  078-362-4570 

Kobe-shi, Chuo-ku, Aioi-cho 1-3-1   Hello Wrork Kobe  Tầng 3 (phòng họp)    Ngay cạnh ga JR Kobe 
Tiếng Việt : thứ Năm 13:00 -16:00    Tiếng Trung Quốc : Thứ hai10:00 -12:00 , 13:00 -16:00  Thứ Sáu 10:00 -12:00 , 13:00 -16:00 
Tiếng Anh / tiếng Bồ Đào Nha / tiếng Tây Ban Nha: Thứ Ba Thứ Tư / thứ Năm 13:00 -17:00                       

Tuyển học viên cho “Khóa học nâng cao kỹ năng tiếng Nhật và năng 
lực làm việc dành cho người nước ngoài định cư ở Nhật” 

  



 [Mã số chỉnh lý 63] 

◆ Nội dung huấn luyện 

Môn học Nội dung môn học 
Thời gian 

huấn luyện 

Lý thuyết 

Lễ nhập học, Lễ kết thúc khóa học 

Hướng dẫn nhập học・kết thúc 

khóa học 

 

Tiếng Nhật cơ bản 

Tiếng Nhật dùng ở nơi làm việc 

 

Tình hình Nhật Bản 

 

An toàn・quản lý vệ sinh 

Hỗ trợ tìm việc 

Lễ khai giảng, Lễ kết thúc khóa học 

Tự giới thiệu về bản thân, giải thích quy tắc, trao đổi thông tin, 

thăm dò ý kiến sau khi kết thúc khóa học. v.v 

Tiếng Nhật lịch sự dùng trong sinh hoạt・văn tự 

Tiếng Nhật giao thiệp trôi chẩy dùng ở nơi làm việc(sự cảm 

ơn,cách xin lỗi,cách gọi điện thoại,cách ghi vắn tắt,v.v) 

Những điều cần biết khi người nước ngoài làm việc cùng với 

người Nhật tại xã hội Nhật Bản v.v  

Những vấn đề liên quan đến kiến thức làm việc an toàn   

Phép lịch sự giao tiếp kinh doanh, cách trả lời khi phỏng vấn 

/phỏng vấn trực tuyến, cách viết CV xin việc 

 

4 giờ 

 

36 giờ 

36 giờ 

 

12 giờ 

 

6 giờ 

 

24 giờ 

Thực tập tại 

nơi làm việc  

Người của doanh nghiệp 

thuyết trình (lý thuyết) 

Thăm quan doanh nghiệp 

(thực hành) 

Nghe những người nước ngoài thực tế làm việc tại Nhật 

kể chuyên 

Thăm quan tìm hiểu nội dung công việc và tiến trình làm 

việc trong một ngày 

9 giờ 

 

6 giờ 

Thực hành 

Thực hành  tiếng Nhật căn 

bản 
 
Thực hành tiếng Nhật ở nơi 

làm việc (Chuyên Ngành) 
 
Thực hành tiếng Nhật dùng 

trong ngành thương mại 
 
Kiến thức căn bản về sử dụng  

Internet  
 
Sử dụng máy tính trên thực tế 

Hội thoại bằng tiếng Nhật căn bản 
 
 

Hội thoại bằng  tiếng Nhật dùng trong ngành thương mại 
 
Nghiên cứu trường hợp tiếng Nhật dùng trong ngành thương 

mại 
 
Phương pháp gõ bàn phím , cách sử dụng con chuột,  

Kiến thức căn bản về Microsoft Office và Windows 
 
Windows Tìm kiếm thông tin trên mạng internet bằng tiếng 

Nhật , cách phiên âm bằng Hiragana cho Kanji , gửi nhận mail 

Kiểm tra lại những kiến thức đã học, khắc phục những điểm 

còn yếu kém, bài luyện tập tổng hợp ,hệ thống hội nghị trực 

tuyến 

51giờ 
 
 

75 giờ 
 
12 giờ 

 
 

  27 giờ 

 
 
27 giờ 

 

 

Tổng số thời gian huấn luyện là 325 giờ (lý thuyết 127 giờ , thực hành 198 giờ ), 56 ngày,ngoài ra có lễ khai giảng và lễ bế 

giảng  hết khoảng  2 giờ  

Nơi làm việc và các loại 

ngành nghề chủ yếu 

Ngành chế tạo sản xuất, ngành ăn uống  v.v. 

Những nơi làm việc từ trước đến nay: Khách sạn Sheraton, Donkihote, Công ty cổ phần 

thực phẩm MCC, Tairyozushi, (Công ty cổ phần) Try-net Logistics, Công ty cổ phần thương 

mại Nhật Bản PC COX, Ishidanishise, Công ty trách nhiệm hữu hạn Genes, Công ty cổ phần 

Amos, Công ty cổ phần Nakagawa Sangyo, Trường học lái xe Amagasaki v.v. 

   ◆ Nơi học lý thuyết     

                

 


