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Từ MANABI thân gửi đến quý phụ huynh trên toàn thế giới!

Phân viện Nagano – Lớp học Hoạt

động tìm việc

Nhà trường đã tổ chức các buổi học dành cho các em có nguyện vọng
tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Lớp học có nhiều thông tin bổ ích cho 

hoạt động tìm việc làm, bao gồm học quy tắc ứng xử cơ bản khi làm
việc tại doanh nghiệp Nhật Bản, cách viết sơ yếu lý lịch, thực hành 

phỏng vấn v.v... Các thông tin cần thiết khác khi đi xin việc.

Phân viện Tokyo - Hội thảo tiến học Cao học

Nhà trường đã tổ chức buổi hội thảo tiến học Cao học với sự viếng thăm của Thầy 

Kawaguchi Yoshikazu – Giáo sư đến từ trường đại học danh tiếng Waseda. Nửa buổi 

đầu của buổi thảo luận nói về sự chuẩn bị cần thiết khi tiến học vào Cao học, nửa buổi 

sau đã tổ chức buổi phỏng vấn mô phỏng để các em học sinh đều có thể tham dự.

Các em hãy cố gắng hướng đến con đường tiến học lên Cao học nhé! 
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“Tôi đã đậu vào trường 

mình mơ ước!”

Học viên Li Zhaoxian hiện đang theo học 

tại học viện Nhật ngữ MANABI - phân 

viện NAGANO đã thành công đậu 

nguyện vọng 1 vào trường Đại học

Bunkyou - hệ Cao học, chuyên ngành 

ngôn ngữ văn hóa (học vị Thạc sĩ)

Xin chúc mừng em！

Phân viện Nagano - Diễn đàn giao lưu văn 

hóa thế giới
Các em học sinh Indonesia đã sử dụng hình thức trực tuyến để giới 

thiệu đến các em học sinh trung học tại Nhật Bản về các món ăn 

của đất nước mình cũng như âm nhạc, trò chơi v.v...với tư cách là 

giáo viên giao lưu quốc tế tại trường trung học Ueda Ritsu Daini.



Từ MANABI thân gửi đến quý phụ huynh trên toàn thế giới!

Dự án hỗ trợ giáo dục tiếng Nhật tại 

THÁI LAN: Lớp học trực tuyến với trường

Debsirinromklao

SDGs Phân viện NAGANO-lớp học SDGs
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Học viện Nhật ngữ MANABI ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giáo 

dục với trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn tại Việt nam

Học viện Nhật ngữ MANABI đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với trường 

Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn nhằm thúc đẩy, năng động hóa mối quan hệ 

giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần vào sự phát triển của cả hai quốc 

gia Việt-Nhật với nhiều hình thức đa dạng như mở rộng giáo dục tiếng 

Nhật tại Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Corona, hai bên đã 

không thể tổ chức lễ ký kết gặp mặt trực tiếp, nhưng với sự hợp tác nhiệt 

tình của các Thầy, Cô cũng như cán bộ công nhân viên trường Cao đẳng 

Văn Lang Sài Gòn, buổi lễ ký kết đã được diễn ra thuận lợi với sự tham 

gia của cả các thành viên theo hình thức trực tuyến ở cả 3 địa điểm: 

Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Nagano và Thành phố Tokyo.

Về việc mở cửa đối ứng trực tuyến của MANABI

Học viện Nhật ngữ MANABI hiện đang tổ chức cửa tư vấn lớp học 

trực tuyến dành cho các em học sinh đang chờ nhập cảnh vào Nhật 

Bản, và các em đang theo học tại trường. Tại cửa đối ứng này có 

thể thảo luận với nhà trường về phương pháp học tập tiếng Nhật, 

tiến học v.v... Hiện nay phần lớn các em du học sinh chưa thể đến 

Nhật và đang chờ ở đất nước của mình. Phía nhà trường vẫn đang 

tiến hành chuẩn bị để các em có thể đến được Nhật Bản. Học viện 

Nhật ngữ MANABI sẽ hỗ trợ hết mình để các em du học sinh có thể 

thực hiện được ước mơ của mình !

Hãy tìm chúng tôi trên Facebook
長野校 http://www.facebook.com/manabinagano
東京校 http://www.facebook.com/manabitokyo Nagano         Tokyo
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Học viện Nhật ngữ MANABI hiện đang tổ chức lớp học SDGs 1 buổi mỗi tuần. Đây là mục tiêu có quy mô lớn, mang tính toàn cầu

nhưng nhà trường vẫn luôn hướng về những điều mà nhà trường có thể làm được. Nhà trường cảm nhận được sự khó khăn trong vấn

đề làm thế nào để thực hiện hóa mục tiêu trước năm 2030 cũng như việc biến sự nhận thức thành hành động thực tế.

Trường MANABI đã được Cục xúc tiến Giáo dục cho phép

tổ chức lớp học trực tuyến với nội dung giới thiệu văn hóa,

hoạt động xin việc làm với trường Debsirinromklao của

Thái Lan. Tại lớp học này đã kết nối với 100 em học sinh

và giới thiệu về lễ hội văn hóa Nhật Bản.

Tại phân viện Tokyo, với chính

sách phòng chống lây nhiễm

dịch Corona, nhà trường đã hạn

chế việc đến trường từ cuối 7 và

hiện đang tổ chức lớp học trực

tuyến. Nhà trường luôn cho rằng

sức khỏe của các em học sinh là

quan trọng nhất và luôn nỗ lực

hết mình trong việc phòng tránh

dịch bệnh, bằng những biện

pháp có thể.


