Đôi lời muốn nói.

Giới thiệu về tập đoàn Houei

International Japanese Language Academy

Houei là tập đoàn điều hành Học viện ngôn ngữ quốc tế Houei cung cấp
nhiều loại hình dịch vụ phúc lợi và thuốc men cho người già tại thành phố
Miyakonojo, Nhật Bản.
Tập đoàn Houei đã và đang hỗ trợ tích cực cho các nước khu vực Đông Nam
Á như: Indonesia, Philippines và Thái Lan trong nhiều năm. Tập đoàn cũng
đã thành công trong việc nhận các bác sĩ và học viên từ những nước này đến
Nhật và hướng dẫn họ tham gia vào khóa nghiên cứu và huấn luyện trong
lĩnh vực phúc lợi xã hội và thuốc men.

Thông điệp từ Giám đốc điều hành Học viện ngôn ngữ quốc tế Houei.

Các bạn học viên thân mến,
Chào mừng đến với Học viện ngôn ngữ quốc tế Houei của chúng
tôi.
Nhiệm vụ của chúng tôi là rèn luyện và chuẩn bị cho những học
viên của chúng tôi trở thành nguồn nhân lực quốc tế, những người

Học viện ngôn ngữ quốc tế Houei
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xuất sắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản. Để đảm
công cho tất cả học viên của chúng tôi để học tập và để đạt được mục tiêu của
mình. Sự khát khao tri thức và thành công của bạn sẽ là nền tảng trong việc chinh
phục bất kỳ rào cản vật lý và tâm lý nào mà bạn có thể gặp trong khi thích nghi với
một nền văn hóa mới và giai đoạn mới trong cuộc sống của bạn.
Đừng ngại thử thách bản thân và tham gia lớp học của chúng tôi, tôi xin đảm bảo với
các bạn rằng những phần thưởng ở cuối sẽ rất có giá trị và cùng nhau chúng ta sẽ

Trao đổi toàn cầu

bảo điều này, chúng tôi cũng đã đặt ra mục tiêu là sẽ tạo ra một bầu không khí thành

thực hiện điều này một cách tuyệt vời và sẽ có một năm thành công.
Tôi rất mong được gặp tất cả các bạn trong và bắt đầu một chương mới đầy thú vị
trong cuộc sống của bạn.
Giám đốc điều hành, Leroy Edwards

Vị trí
Nhật Bản

Đảo Kyushu

Hokkaido

Lời chào từ những thành viên của Học viện
"Xin chào mọi người!
Tôi tên là Kazuo Nakamura, giáo viên tiếng Nhật cao cấp tại Học viện
ngôn ngữ quốc tế Houei này. Tôi đã từng đi đến nhiều nước khác nhau
trên thế giới. Tôi rất hi vọng rằng các bạn sẽ có cơ hội cùng chúng tôi học

Honshu

Thành phố Miyakonojo

Shikoku

Thành phố Miyazaki

Kyushu
Thành phố Kagoshima

tiếng Nhật ở đây. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm bổ ích
khi tham gia vào lớp học ở Học viện này".
Giáo viên tiếng Nhật cao cấp Kazuo Nakamura.

Thành phố Miyakonojo nằm ở quận Miyazaki, Nhật Bản.
Tính đến năm 2012, Miyakonojo có dân số hơn 170.000 người, đứng thứ ba ở miền Nam Kyushu,

"Tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể để các bạn có thể thành thạo tiếng

sau hai thành phố Kagoshima và Miyazaki.

Nhật và đạt được mục tiêu tại Học viện này. Những điều các bạn trải qua

Bạn chỉ mất 40 phút đi đường cao tốc để từ sân bay Miyazaki đến thành phố Miyakonojo và rất

ở Nhật sẽ rất có ý nghĩa và giúp ích cho bạn trong tương lai sau này. Tôi hi

thuận tiện để đi du lịch đến nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở quận Miyazaki và các quận xung

vọng rằng các bạn sẽ có thể hoàn thành mục tiêu với sự hỗ trợ đầy đủ từ
phía chúng tôi".
Giáo viên tiếng Nhật Youko Nakashima

quanh trong vùng Kyushu. Bạn chỉ mất 30 phút bay từ sân bay Miyazaki đến thành phố lớn nhất ở
Kyushu- thành phố Fukuoka và mất khoảng 2 giờ lái xe đến thành phố Kagoshima- nơi nổi tiếng
với những tranh vẽ núi Sakurajima trong vịnh Kinkou.
Khí hậu của khu vực chịu ảnh hưởng bởi hai ngọn núi Kirishima và ngọn núi Sakurajima ở gần đó.

Nhiệt độ trung bình ở thành phố Miyakonojo là 15 ℃ vào mùa xuân, 28 ℃ vào mùa hè, 19 ℃ vào

"Xin chào mọi người!
Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn học tập và sinh sống tại Nhật Bản một cách

mùa thu và 6 ℃ vào mùa đông.

thoải mái nhất có thể. Những trải nghiệm bạn đã có ở Nhật sẽ trở thành
những kỉ niệm khó quên sau này và là một sự khởi đầu cho việc lựa chon
sự nghiệp của bạn tại Nhật. Tôi rất mong chờ được gặp các bạn và giúp
đỡ các bạn trong thời gian các bạn đến với Học viện của chúng tôi".
Nhân viên hành chính Suguru Tokiyoshi
International Japanese Language Academy

Bạn muốn đạt được Chứng chỉ y tá, điều dưỡng viên cấp quốc
gia tại Nhật Bản?
Bạn muốn được học tập tại một trường đại học ở Nhật Bản?
Bạn muốn học về quản lý chăm sóc người cao tuổi?
Hãy tham khảo những thông tin dưới đây!

Học viện ngôn ngữ quốc tế Houei
Tất nhiên

Hãy cùng chúng tôi khởi đầu tương lai của bạn!
Học viên ngôn ngữ quốc tế Houei (HIJLA) được thành lập với một mục đích duy
nhất là giúp những ý tá và điều dưỡng viên người nước ngoài có thể đạt được
Chứng chỉ y tá, điều dưỡng viên cấp quốc gia tại Nhật Bản.
Tại Học viện của chúng tôi, bạn sẽ không chỉ học tiếng Nhật mà còn có cơ hội
để trải nghiệm đào tạo thực hành chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi xã hội
khác cho người già.
Chúng tôi sẽ tạo ra cho bạn một môi trường mà chỉ cần tập trung vào việc học
và không cần bận tâm đến những vấn đề khác.

Học viện ngôn ngữ quốc tế Houei

Chúng tôi đã xây dựng một chương trình giảng dạy nhằm hỗ trợ các
bạn đạt được cấp độ N1 của Kì thi năng lực Nhật ngữ.

thành phố Miyakonojo ở miền Nam Kyushu, Nhật Bản.
Đối tượng tham gia vào khóa học của chúng tôi là nhằm vào những sinh viên muốn đạt
được Chứng chỉ y tá, điều dưỡng viên cấp quốc gia tại Nhật Bản, cho những người
muốn mở rộng thêm các hướng đào tạo tại các trường đại học tại Nhật Bản hoặc cho
những người muốn học tiếng Nhật để cải thiện triển vọng công việc tương lai của họ.
Đến với Học viện, xin mời các bạn học tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản trong một môi
trường thoải mái với đầy đủ các hỗ trợ và đẹp như tranh vẽ.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ công việc của bạn trong các cơ sở y tế hoặc các cơ sở phúc
lợi xã hội ở Nhật Bản, hoặc tiếp tục học cao hơn tại Nhật Bản, đạt được khả năng nghe,

Học phí và các chi phí khác

Chúng tôi đã xây dựng một chương trình giảng dạy nhằm hỗ trợ các bạn
đạt được cấp độ N1 của Kì thi năng lực Nhật ngữ.
A. Điểm đặc trưng của khóa học.
Khóa học dự bị chuyên sâu với mục tiêu giúp bạn vượt qua Kì thi
năng lực Nhật ngữ ( cấp độ N1) và đạt được Chứng chỉ y tá, điều
dưỡng cấp quốc gia tại Nhật Bản.
B. Tiếng Nhật dành cho người đi làm.
Khi bạn đã ghi danh vào Học viện của chúng tôi và nhận được
Giấy phép đi làm từ phòng di trú Nhật Bản, bạn sẽ được phép làm
việc 28 giờ mỗi tuần tại cơ sở điều dưỡng của chúng tôi. Bạn sẽ
có cơ hội áp dụng kỹ năng tiếng Nhật của bạn với môi trường thực
tế phù hợp.

Học viện ngôn ngữ quốc tế Houei bắt đầu mở các lớp học từ tháng 4 năm 2013. Học
viện được mọi người biết đến với hình ảnh là Học viện mới nhất và đặc biệt nhất tại

Lệ phí

Hỗ trợ đặc biệt
Học viện của chúng tôi có những chương trình hỗ trợ cho học viên
để giảm bớt gánh nặng của họ.
1. Học viện sẽ tạo cơ hội cho học viên có cơ hội học tiếng Nhật và có
được kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực phúc lợi xã hội
và thuốc men ngay tại tập đoàn Houei.
2. Đối với những sinh viên muốn đạt được Chứng chỉ y tá, điều
dưỡng viên tại Nhật Bản, cũng như học tập về quản lý phúc lợi
người già, Học viện sẽ tạo cơ hội cho học viên nhận được hỗ trợ
đặc biệt thông qua việc đào tạo về phúc lợi và y tế ngay tại tập
đoàn Houei. Học viện cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho những người
muốn học tiếng Nhật và kỹ năng chăm sóc quản lý phúc lợi xã hội
dành cho người già tại Nhật.

Giấy tờ nhập học

(YEN)

Chi phí
đăng kí

Học phí

Chi phí cho
tài liệu học
tập

50,000

-

-

Chi phí cấp phát giấy

540,000

80,000

620,000

50,000

540,000

80,000

670,000

-

540,000

60,000

600,000

1,080,000

140,000

Năm thứ hai

Chi phí 2 năm học

50,000

Tổng cộng

50,000

-

chứng nhận tư cách lưu trú
Tổng chi phí năm đầu tiên

Tổng

1,270,000

Đối với những học viên lưu lại Nhật Bản trong thời gian một năm hoặc lâu hơn, yêu
cầu phải có bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm y tế quốc gia.
Khi bạn tham gia chương trình bảo hiểm y tế quốc gia, hầu hết các chi phí điều trị y tế
của bạn sẽ được bảo hiểm chi trả, người tham gia bảo hiểm chỉ phải thanh toán 30%
chi phí điều trị.
Việc tham gia bảo hiểm y tế quốc gia và làm thẻ đăng ký thường trú sẽ được hoàn
thành cùng một lúc ngay sau khi đến Nhật.

nói, đọc và viết lên mức cao nhất trong ngôn ngữ Nhật.
1.Khóa học.

2 năm khóa học tiếng Nhật :

● Khóa học dự bị để đạt mức N1 của JLPT, sau đó là khóa dự bị cho kì thi cấp Chứng
chỉ y tá, điều dưỡng viên cấp quốc gia.

2.Quy mô lớp học.

40 học viên (dự kiến sẽ tăng số lượng)

3.Yêu cầu đối với ứng viên.

(1) Những người muốn lấy Chứng chỉ y tá, điều dưỡng viên cấp quốc
gia tại Nhật Bản.
Yêu cầu:
Ứng viên phải tốt nghiệp đại học hệ 4 năm và được cấp giấy chứng nhận như một
điều dưỡng viên hoặc tốt nghiệp một khóa học điều dưỡng ở quốc gia của họ.

(2) Những người muốn đạt được Chứng chỉ điều dưỡng có trình độ
chuyên môn tại Nhật Bản.
Yêu cầu:
Ứng viên phải có;
● Trình độ điều dưỡng tại quốc gia của họ.
● Hoàn thành 12 năm học phổ thông (hoặc tương đương).
● Hoàn thành hơn 97 đơn vị học trình (tổng cộng hơn 3000 giờ học ) tại trường
học điều dưỡng trong vòng 3 năm.

(3) Những người muốn tiếp tục học lên cao hơn tại Nhật và cải thiện
cơ hội công việc trong tương lai.
Ứng viên phải hoàn thành 12 năm giáo dục phổ thông (hoặc tương đương).

Những lựa chọn dành cho bạn
1. Nếu bạn đã nhận được Chứng chỉ y tá tại Indonesia hay Philippines
và có bằng Thạc sĩ, bạn có thể tham dự cuộc thi cấp Chứng chỉ y tá
cấp quốc gia sau khi đạt được cấp độ N1 của cuộc thi JLPT (tùy
thuộc vào sự chấp thuận của Hiệp hội điều dưỡng Nhật Bản).
2. Những nhân viên y tá đến từ Indonesia hay Philippines nhưng
không có bằng Thạc sĩ, bạn vẫn có thể vào học tại Học viện ngôn
ngữ Nhật Bản của chúng tôi trước khi tham gia vào chương trình
EPA dành cho y tá, điều dưỡng viên. Sau 2 năm học tại Học viện
của chúng tôi, cơ hội để bạn có thể lấy được Chứng chỉ y tá, điều
dưỡng viên cấp quốc gia chỉ trong lần thi đầu tiên sẽ được cải thiện
rõ rệt.

Làm thế nào để nộp đơn vào Học viện
Hãy xem hướng dẫn Đơn xin nhập học của học viên.
Đối với tất cả ứng viên nộp đơn vào Học viện của chúng tôi bạn sẽ nhận ược
yêu cầu của phòng di trú là phải có ít nhất 150 giờ học tiếng Nhật trước khi
đến Nhật với thị thực Tu nghiệp sinh.

Học viên

Ký túc xá

Liên hệ với chúng tôi
Thông tin liên lạc
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