SAITAMA INTERNATIONAL SCHOOL
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Quốc tế để thực hiện ước mơ lớn lao của mình.
Mục đích của trường
Trong bối cảnh của thế kỷ 21 - thời đại mưu cầu về hòa bình nhân loại, và trong cộng đồng quốc tế
ngày càng đa dạng hóa, nhu cầu học tiếng Nhật từ các nước trên thế giới cũng ngày một tăng cao.
Trường chúng tôi thông qua giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài để tăng cường giao lưu văn
hóa và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời đào tạo thế hệ thanh niên đóng góp vào tình thiện chí, hữu nghị
giữa các quốc gia.

Lịch sử phát triển
Trường Quốc tế Saitama được thành lập vào
tháng 10 năm 1988, được Hiệp hội Xúc tiến
Đào tạo tiếng Nhật công nhận là trường đủ điều kiện giáo
dục vào năm 1989 và bắt đầu mở lớp học từ tháng 4 năm
1990. Kể từ đó đến nay, đông đảo học viên tốt nghiệp tại
trường đã và đang hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực khác
nhau.

Khái quát về trường
Tên trường: Trường quốc tế Saitama
Ngày thành lập: 1/10/1988
Người đại diện/Giám đốc/Hiệu trưởng: Osamu Sato
Chứng nhận: Trường đạt chứng nhận của Hiệp hội Xúc tiến
Đào tạo tiếng Nhật và được Bộ tư pháp công nhận là đơn vị
trung gian được phép đăng ký xin cấp phép lưu trú.
Số lượng giáo viên: 24 người
Tổng sức chứa: 230 người
Địa chỉ: Mã bưu điện 360-0036, 2-101 Sakuragi-cho,
Kumagaya-shi, Saitama-ken, Japan.
Tel: +81-48-526-4155
Fax: +81-48-526-4157
URL: http://www.saisc.jp
E-mail: gakuenn@saisc.jp

Học viên của trường

Phương châm giáo dục
Phương châm giáo dục của trường:
・Đào tạo kiến thức tiếng Nhật và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
・Bên cạnh kiến thức về tiếng Nhật, trường còn dạy đọc các bài xã luận, đào tạo kiến
thức và kỹ năng giúp biểu đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Nhật.
・Đào tạo năng lực tiếng Nhật giúp học viên học lên Đại học, Cao học hoặc các trường
chuyên môn.
・Thông qua việc học tiếng Nhật, học viên vừa được giao lưu với cộng đồng địa phương
vừa hiểu biết về văn hóa Nhật Bản như các phong tục, tập quán Nhật Bản.

Toàn cảnh trường học

Tận hưởng nước Nhật

Đặc trưng của trường
1. Tổ chức các buổi học ôn luyện cho kỳ thi du học Nhật Bản và kỳ
thi năng lực tiếng Nhật bằng chương trình giảng dạy phong phú.
2. Thực hiện giảng dạy theo lớp với khoảng 15-20 người mỗi lớp
bằng các buổi học có giới hạn số học viên.
3. Hỗ trợ cuộc sống tại Nhật một cách toàn diện bằng cách hướng
dẫn sinh hoạt chi tiết thông qua cơ chế giáo viên chủ nhiệm phụ
trách.
4. Thông qua đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và thành tích công
tác, tiến hành cung cấp các thông tin đa dạng để dạy tiếng Nhật và
đạt được mục tiêu, đồng thời tổ chức định hướng nghề nghiệp một
cách tích cực cho học viên.
5. Thông qua việc học tiếng Nhật, học viên vừa được tương tác với
cộng đồng địa phương vừa có được trải nghiệm cũng như hiểu biết
về văn hóa Nhật Bản như các phong tục, tập quán Nhật Bản.
6. Thành phố Kumagawa gần Tokyo, nằm trong một thành phố trung
tâm yên bình và xanh mát, gần phòng tập luyện thể thao, thư
viện,v.v..; có môi trường học tập và đảm bảo an ninh vô cùng tốt.
7. Ký túc xá nằm trong khu dân cư yên tĩnh, gần khu mua sắm sầm
uất, siêu thị, cửa hàng tiện lợi giúp học viên có một cuộc sống an
toàn và thoải mái. Ngoài ra, ký túc xá cũng nằm gần trường, chỉ
với khoảng 5-15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp là có thể đến trường
học nên không mất phí đi lại.

Đại hội thể thao

Du học sinh đến từ 21 Quốc gia trên Thế giới

Số lượng học viên theo từng Quốc gia
(tính đến thời điểm tháng 1/2020)

Teaching

Buổi sáng
Thời gian tiết học

Buổi chiều

Tiết 1
Nghỉ giải lao

09:00～09:45
09:45～09:50

Tiết 1
Nghỉ giải lao

13:30～14:15
14:15～14:20

Tiết 2
Nghỉ giải lao
Tiết 3

09:50～10:35
10:35～10:55
10:55～11:40

Tiết 2
Nghỉ giải lao
Tiết 3

14:20～15:05
15:05～15:25
15:25～16:10

Nghỉ giải lao
Tiết 4
Thời gian hỏi đáp

11:40～11:45
11:45～12:30
12:30～13:00

Nghỉ giải lao
Tiết 4
Thời gian hỏi đáp

16:10～16:15
16:15～17:00
17:00～17:30

〜

10:35
10:55

・Giờ học đặc biệt
・Giờ học phụ đạo
・Thời gian tự học

Khung cảnh lớp học

Curriculum

Cuộc thi hùng biện năm

Chương trình giảng dạy

Tên môn học

Số giờ học

Khóa 2 năm khoa
tiếng Nhật

Khóa 1 năm 9 tháng
khoa tiếng Nhật

80 tuần
1.600 giờ học
Nhập học vào tháng 4

Ngữ pháp
70 tuần
Đọc
1.400 giờ học
Nhập học vào tháng 7 Nghe

140 giờ

Tên môn học

Tổng hợp sơ cấp/Nhập môn trung cấp

800 giờ

Ngữ pháp

160 giờ

Đọc

160 giờ

Nghe

160 giờ

Giao tiếp

160 giờ

Giao tiếp

140 giờ

Bài luận/tình hình Nhật Bản

160 giờ

Bài luận/tình hình Nhật Bản

140 giờ

Tên môn học

Số giờ học

Tổng hợp sơ cấp/Nhập môn trung cấp

Số giờ học

Khóa 1 năm 6 tháng
khoa tiếng Nhật

Khóa 1 năm 3 tháng
khoa tiếng Nhật
50 tuần
1.000 giờ học

Nhập học vào tháng 1 Nghe

Tên môn học

700 giờ

140 giờ
140 giờ

Số giờ học

Tổng hợp/Nhập môn trung cấp

700 giờ

Ngữ pháp

100 giờ

Đọc

100 giờ

60 tuần
1.200 giờ học

Nghe

100 giờ

Nhập học vào tháng 10

Giao tiếp

100 giờ

Giao tiếp

140 giờ

Bài luận/tình hình Nhật Bản

100 giờ

Bài luận/tình hình Nhật Bản

140 giờ

Giáo trình tiếng Nhật

Tổng hợp/Nhập môn trung cấp

300 giờ

Ngữ pháp

140 giờ

Đọc

140 giờ

Giáo trình ôn luyện kỳ thi du học Nhật Bản

140 giờ

・Nhập học
4 5 6

Schedule

Khóa 2 năm

7

8

9

10 11 12

Nhập môn/Sơ cấp

1

2

3

4

5

Trung cấp

・Nhập học
7 8 9

Khóa 1 năm 9 tháng

10 11 12

1

Nhập môn/Sơ cấp

2

3

4

5

6

7

Trung cấp

・Nhập học
10 11 12

1

8

9

10 11 12

2

Nhập môn/Sơ cấp

3

Tốt nghiệp・
1 2 3

Tiếng Nhật
ứng dụng

・Năng lực N1, N2
・Năng lực N1
・EJU
・EJU

8

9

10 11 12

Tốt nghiệp・
1 2 3

Tiếng Nhật
ứng dụng

Cao cấp

・Năng lực N2, N3

Khóa 1 năm 6 tháng

7

Cao cấp

・Năng lực N2, N3

Lộ trình

6

・Năng lực N1, N2
・Năng lực N1
・EJU
・EJU

4

5

6

7

8

Trung cấp

9

10 11 12

Cao cấp

Tốt nghiệp・
1 2 3

Tiếng Nhật
ứng dụng

・Năng lực N1, N2
・Năng lực N1
・EJU
・EJU

Contents

・Nhập học (* Học viên đã có N3)
1 2 3 4 5 6 7 8

Khóa 1 năm 3 tháng

Nội dung

Sơ
cấp

Trung cấp

9

10 11 12

Cao cấp

・Năng lực N2
・EJU

Tốt nghiệp・
1 2 3

Tiếng Nhật
ứng dụng

・Năng lực N1
・EJU

Thực hiện các giờ học ôn luyện cho kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) và
hướng dẫn học lên Đại học, Cao học hoặc các trường chuyên môn
Học viên có nguyện vọng học lên Đại học cần phải tham dự "Kỳ thi du học Nhật Bản" được tổ chức vào tháng 6 và tháng 11 hàng
năm. Trường chúng tôi tổ chức các giờ học miễn phí dạy "các môn tổng hợp" và "toán học II" vào thứ năm và "toán học I" vào thứ 6
hàng tuần, mỗi giờ học giới hạn trong 2 tiếng, như một chương trình ôn luyện cho kỳ thi du học Nhật Bản này.
Ngoài ra, ngay từ giai đoạn đầu chúng tôi tổ chức các buổi phỏng vấn cá nhân với học viên, và hướng dẫn một cách nhiệt tình, tận
tâm để tất cả học viên có thể học lên Đại học, Cao học hoặc trường chuyên môn theo nguyện vọng.

Giờ học ôn luyện cho kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

Các trường chủ yếu mà học viên học lên
■Cao học
■Đại học (Quốc lập)
■Đại học (Tư nhân)
■Trường chuyên môn

東京大学、東北大学、埼玉大学、千葉大学、信州大学、早稲田大学、神戸大学
宇都宮大学、山形大学、札幌大学、大阪芸術大学、信州大学、高崎経済大学、東京外国語大学
早稲田大学、慶応義塾大学、法政大学、東洋大学、立正大学、獨協大学、大東文化大学、城西大学、
亜細亜大学、拓殖大学、東京農業大学 、中央大学、埼玉工業大学、明治大学、帝京大学、その他
日本電子専門学校、ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ、服部栄養専門学校、ハリウッド美容専門学校、
読売自動車大学校、日本医療ビジネス大学校
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Quốc tế để thực hiện ước mơ lớn lao của mình.

Activities

Hoạt động ngoại khóa

●Đại hội thể thao
●BBQ
●Lễ hội Tanabata
●Trải nghiệm văn hóa (lễ hội)
●Trải nghiệm văn hóa (Ikebana)
●Học ngoại khóa (tham quan các
địa danh nổi tiếng/di tích)
●Lễ tốt nghiệp

Thăm quan Lễ hội của Trường Đại học Monotsukuri

Trải nghiệm văn hóa (Lễ hội Kumagaya Uchiwa)

Trải nghiệm văn hóa (ikebana)

Học ngoại khóa

Education Facilities

Thăm quan Lễ hội của Trường Đại học công nghiệp Saitama

BBQ

Cơ sở vật chất

Sân thượng

Quầy tiếp đón học viên

Hành lang

Nhà ăn

Thư viện

Phòng học

Tận hưởng nước Nhật

Học ngoại khóa
Kumagaya là một thành phố nằm trong khu vực có lịch sử lâu đời, tại
đây bạn có thể tận hưởng phong cảnh 4 mùa trong 1 năm. Mùa hạ bắt
đầu từ những cánh hoa sakura nở dọc dòng sông Arakawa chảy qua
thành phố, những câu chuyện dưới hàng cây sakura nở rộ ắt hẳn sẽ là
một trong những kỷ niệm đối với sinh viên sang Nhật du học.
Vào mùa hè, khi mùa mưa kết thúc cũng là lúc "lễ hội quạt giấy
uchiwa" bắt đầu, hình ảnh 12 cỗ xe (dashi-yatai) cùng đoàn biểu diễn
“Kumagaya Hayashi” tuần hành quanh phố được gọi là lễ hội Gion số
1 của vùng Kantou bởi chính sự hoành tráng, rực rỡ của nó, lễ hội
khiến tổng cộng 700.000 người hòa cùng với không khí sôi động đó.
“Lễ hội pháo hoa Kumagaya” ở ven sông Arakawa được tổ chức vào
tháng 8 hàng năm, tạo nên một bầu trời đêm Kumagaya rực rỡ, thu hút
hơn 450.000 khán giả đến xem và là một trong những điểm đặc trưng
vào mùa hè ở Nhật Bản.
Vào mùa thu, cạnh trường có suối nước nóng 4 mùa, đi thêm vài bước
nữa là bạn có thể thư thái vừa ngắm lá đỏ momiji vừa thả mình trong
làn nước ở suối nước nóng Kusatsu.
Vào mùa đông, những con dốc tuyết tuyệt đẹp sẽ đón chờ những người
trượt tuyết và trượt ván trên tuyết. Những học sinh sinh ra tại khu vực
phía Nam và lần đầu tiên nhìn thấy tuyết cũng có thể lấy hết dũng khí
để thử thách với trượt tuyết và trải qua những thời khắc vô cùng thú vị.
Ngoài ra, trường tương đối gần Tokyo với 1 giờ đi tàu điện, nên thỉnh
thoảng học viên có thể đi mua sắm ở khu Shinjuku, Aoyama, Harajuku
để thay đổi không khí.

Cuộc sống ở trường

Kumagaya là thành phố văn hóa giáo dục với dân số
là 200.000 người (nếu tính cả khu vực lân cận thì là
600.000 người), nằm trong phạm vi mà chỉ mất 1
tiếng đi học/đi làm bằng xe điện là có thể đến Tokyo,
Shinjuku, Ikebukuro. Trong thành phố có các cơ sở
đào tạo mà bạn có thể tự do sử dụng như trường Đại
học, thư viện, phòng tập luyện thể thao, bể bơi, sân
vận động thể thao, cung thiên văn, v.v… Ngoài ra,
còn có các cơ sở vui chơi giải trí như khu mua sắm,
rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc, v.v..; chi phí sinh
hoạt rẻ hơn đáng kể so với nội thành Tokyo nên vô
cùng thuận lợi cho sinh hoạt.

Nhà ga Kumagaya

Hoa anh đào ở Kumagaya - cuối tháng 3

Lễ hội quạt giấy ở Kumagaya - tháng 7

Cuộc sống ở ký túc xá

Lễ hội pháo hoa
Kumagaya - Tháng 8
▼ Ký túc xá

Ký túc xá nằm trong khu vực an toàn, gần trường
học, có vị trí và môi trường thuận lợi, học viên chỉ
mất 10-15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp là có thể đến
được trường, nên không mất phí đi lại.
Ngoài ra, ký túc xá cũng gần với các trung tâm mua
sắm (khu mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện lợi) nên
học viên có thể có cuộc sống ký túc xá thoải mái.
▼ Khu phố Kumagaya

Chèo thuyền trên sông - Nagatoro

Khu trượt tuyết Gala Yuzawa

The four seasons of KUMAGAYA

熊谷

KUMAGAYA

大宮

OMIYA

上野
東京

UENO

TOKYO

羽田

HANEDA

Trường Quốc tế Saitama

成田

NARITA

2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi, Saitama-ken 360−0036
TEL：（＋81）
48−526−4155
FAX：（＋81）
48−526−4157
URL http://www.saisc.jp
E-mail gakuenn@saisc.jp
Tòa thị chính Kumagaya

Ga Kumagaya
Đến Fukaya

Đến Tokyo

cửa Nam

[Access]

Khách sạn

Miyama-cho2

Cửaa Nam ga
Kumagaya

Trường quốc
tế Saitama
Trung tâm văn hóa thành phố

Trung tâm thể thao thành phố

From Narita Airport, take a
Keisei skyliner to Ueno
Station.
Transfer to JR Takasaki
Line at Ueno Station and get
oﬀ at Kumagaya Station.
School is a 5 minutes walk
from the South Exit of
Kumagaya Station.
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