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Học viện Tokyo Asahi được thành lập tại Itabashi, Tokyo vào tháng 10 năm 2016.
Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là tạo ra một ngôi trường mà sau khi tốt nghiệp ra trường, bạn có thể thực 
sự nghĩ rằng: "Tôi rất vui vì mình đã có thể học ở trường này. Tôi rất vui vì đã gặp các giáo viên ở trường 
này." Tôi chân thành hy vọng rằng mỗi người trong số các bạn sẽ đến ngày tốt nghiệp của mình, mang theo 
thành quả của những gì bạn đã học được tại ngôi trường này. Và dựa trên những kiến   thức và kinh nghiệm 
có được tại ngôi trường này, tôi mong muốn các bạn sẽ tiếp thu được những kiến   thức và kỹ năng nâng cao 
hơn. Ngoài ra, hãy luôn để mắt đến không chỉ đất nước của bạn và Nhật Bản, mà còn cả các quốc gia trên 
thế giới. Ngoài ra, chúng tôi, các giảng viên và nhân viên, sẽ cùng với bạn đạt được mục tiêu này.
Hãy suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa của việc “học tiếng Nhật tại Nhật Bản” và can đảm mở ra cuộc sống của bạn.

Chúng tôi cung cấp môi trường học tập tốt nhất để mọi người học tại Học viện Tokyo Asahi có thể tập trung 
vào việc học và dành thời gian một cách trọn vẹn nhất.
Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cần thiết xuyên biên giới quốc gia trong bối cảnh 
thế giới luôn thay đổi với tiến trình toàn cầu hóa.
Tại Học viện Tokyo Asahi, tất cả các giáo viên và nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong 
học tập, giáo dục nâng cao và cuộc sống hàng ngày của bạn với một hệ thống hoàn hảo. Chúng tôi hy vọng 
rằng bằng cách tiếp thu các nền văn hóa khác nhau, bạn sẽ trau dồi khả năng nhạy cảm phong phú của mình 
và sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ đóng vai trò tích cực với tư cách là những công dân quốc tế thực thụ.

Chào mọi người. Tôi rất mong được gặp tất cả các bạn tại Học viện Asahi Tokyo. Tôi sẽ cố gắng hết sức để 
dạy các lớp học để bạn có thể học được nhiều điều không chỉ về tiếng Nhật mà còn về văn hóa Nhật Bản và 
xã hội Nhật Bản. Và tôi muốn nói về nhiều thứ như bạn muốn làm gì trong tương lai và bạn đang nghĩ gì bây 
giờ. Hẹn gặp lại các bạn tại Học viện Tokyo Asahi!

KEIKO TAKANASHI

NOBUYA SHINTA

Ngôi trường này được thành lập với mong muốn 
tạo cơ hội cho nhiều người quan tâm đến Nhật 
Bản, chẳng hạn như ngôn ngữ và văn hóa Nhật 
Bản, và những người mong muốn "du học Nhật 
Bản". Tôi muốn cung cấp một nơi mà tôi có thể 
phát triển với tư cách là một thành viên của xã hội 
và với tư cách là một người quốc tế, đồng thời tạo 
ra bước nhảy vọt, sử dụng mọi thứ tôi đã học và 
trải nghiệm ở Nhật Bản.

Tại trường này, mọi người tham gia quản lý 
trường học sẽ hành động với ưu tiên cao nhất cho 
tương lai của học sinh trong mọi tình huống. Và 
dựa trên ngôn ngữ Nhật Bản, chúng tôi sẽ cung 
cấp một nơi sẽ làm nền tảng cho sự hình thành 
của một người được trang bị trí thông minh và 
giáo dục chứ không chỉ là kiến     thức.
　

Mục đích thành lập Triết lý Lời chào từ hiệu trưởng

Lời chào từ Chủ tịch

ABOUT ASAHI
Giới thiệu về Học viện Tokyo Asahi
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Công ty TNHH Asahi được thành lập tại Chiyoda-ku, Tokyo

Asahi Co., Ltd. đã mua tòa nhà của riêng mình ở Itabashi-ku, Tokyo
Đổi mới tòa nhà của Học viện Asahi Tokyo (bút danh)

Hoàn thành cải tạo tòa nhà của Học viện Asahi Tokyo (bút danh)

Đơn xin thành lập Học viện Tokyo Asahi (bút danh)

Giấy phép nộp đơn của Học viện Tokyo Asahi

Học viện Tokyo Asahi khai trương

Thành lập văn phòng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Đã đạt được quan hệ đối tác với Grey Education ở Trung Quốc

Hiệp hội tổng hợp Asahi được thành lập

Các lớp học trực tuyến cho người nước ngoài bắt đầu

Chuẩn bị thành lập Trường Giáo dục Meiko

Học viện Tokyo Asahi Đơn xin tăng nhân viên

Học viện Tokyo Asahi Được phép đăng ký tăng nhân viên

Trường Giáo dục Meiko khai trương

Cơ quan Văn hóa Sự vụ Trình diễn Dự án Chuẩn bị

Dự án trình diễn của Cơ quan Văn hóa Bắt đầu

Hoàn thành dự án trình diễn Cơ quan Văn hóa
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Lý do 1/trường phù hợp
Do kiểm soát chặt chẽ việc quản lý tuyển sinh của sinh viên, Cục xuất nhập cảnh và 
xuất nhập cảnh Tokyo đã chứng nhận trường là “trường phù hợp”.

Lý do chọn 2/giáo viên giàu kinh nghiệm
Giáo viên giàu kinh nghiệm dạy kỹ 4 kỹ năng “đọc, viết, nghe, nói” bằng phương pháp 
trực tiếp. Một chương trình giảng dạy hàng năm được thiết kế để giúp học sinh có 
được sự cân bằng tốt về ngữ pháp, nghe hiểu, đọc hiểu và hội thoại. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng cung cấp hướng dẫn cho giáo dục nâng cao một cách thường xuyên.

Lý do chọn 3/hỗ trợ cuộc sống
Ngoài các giáo viên dạy tiếng Nhật, còn có các nhân viên đa ngôn ngữ hỗ trợ chung 
bên ngoài lớp học. Có rất nhiều sự kiện và trường học có bầu không khí giống như gia 
đình, vì vậy nếu bạn gặp vấn đề, bạn luôn có thể yêu cầu giúp đỡ.

Lý do 4/Vị trí thuận tiện đi lại và sinh hoạt.
Ba trạm có sẵn xung quanh trường.
Tuyến JR Saikyo "Ga Itabashi" Tuyến Toei Mita "Ga Itabashi Kuyakusho-mae" Tuyến 
Tobu Tojo "Ga Shimoitabashi"
Vị trí thuận tiện chỉ cách ga Ikebukuro một trạm.

Lý do 5/Ký túc xá sinh viên đầy đủ tiện nghi
Ký túc xá sinh viên được trang bị đầy đủ nội thất, đồ gia dụng và các nhu yếu phẩm 
hàng ngày khác để bạn có thể sống thoải mái trong cuộc sống xa lạ ở Nhật Bản.

ASAHI’S ADVANTAGE
5 lý do nên chọn học viện Tokyo Asahi
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COURSE 
INTRODUCTION
Giới thiệu khóa học

Chúng tôi sẽ hướng dẫn cặn kẽ để các bạn hiểu được ý nghĩa của việc học đại học, cao học và 

có động lực chuẩn bị cho các kỳ thi. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào luyện thi, từ quan điểm 

trung hạn đến dài hạn, chúng tôi sẽ phát triển các kỹ năng mà mỗi bạn sẽ cần trong tương lai 

và các kỹ năng diễn đạt nhiều điều khác nhau bằng tiếng Nhật.

Mục tiêu học tập cho từng cấp độ

Khóa du học dài hạn

Chúng tôi trú trọng vào 4 tài liệu giảng dậy dưới đây
.Tư vấn, hướng dẫn triệt để về các kì thi cũng như việc chọn trường

Bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết khi đã thi đỗ đại học, cao đẳng

Phương pháp giảng dạy giúp các em đi từ “hiểu” đến “ứng dụng”

Cùng các em đạt được mục đích “Dùng tiếng Nhật để…”

●Có thể đọc ,viết thuần thục chữ mềm, chữ cứng , chữ hán
●Chào hỏi, học những từ ngữ dùng cho cuộc sống hàng ngày
●Lĩnh hội được cấu tạo cơ bản của ngữ pháp, đặt được những mẫu câu đơn giản một cách chính xác
●Đọc hiểu được 1 đoạn văn được viết bằng những ngôn ngữ đơn giản
●Ứng dụng những mẫu câu đã được học áp dụng vào cuộc sống hàng ngày
●Gia tăng những việc có thể thực hiện được bằng tiếng Nhật, mang lại cảm giác đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

●Học kiến thức của trình độ N3
●Tùy từng hoàn cảnh vận dụng linh hoạt cấu trúc ngữ pháp, từ vựng để diễn đạt
●Đọc hiểu 1 đoạn văn có độ dài nhất định được viết bằng ngôn từ trong văn viết , và những từ ngữ khó
●Nghe , lĩnh hội được một đoạn hội thoại về một chủ đề nào đó

tiểu học

Trung cấp

Trung cấp

Nâng cao

●Học kiến thức của trình độ N2
●Học những mẫu cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Diễn đạt suy nghĩ , cảm xúc của bản thân một cách tỉ mỉ chính xác
●Song song đó sẽ học những quy tắc viết văn lập luận logic, rèn luyện khả năng viết đoạn văn về một chủ đề nào đó
●Có khả năng áp dụng những kiến thức đã học để lĩnh hội được những kiến thức về văn hóa, xã hội, những tin tức 
　mang thính thời sự sau đó đưa ra ý kiến của bản thân về vấn đề đó
●Nâng cao khả năng hội thoại. Không dừng lại ở những chủ đề về cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ được rèn luyện để 
　có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau

●Học kiến thức của trình độ N1
●Chú trọng nâng cao khả năng nghe hiểu , đọc hiểu , vốn từ vựng , khả năng diễn đạt để sử dụng phù hợp 
　trong các hoàn cảnh khác nhau
●Rèn luyện khả năg thu thập thông tin, tóm lược phân tích những điểm mấu chốt về nhưng vấn đề mang tính xã hội
●Học viết báo cáo , luận văn, rèn luyện kĩ năng hùng biện trong các cuộc tiểu luận , thảo luận và những kĩ 
　năng cần thiết để hướng tới mục tiêu học lên trường chuyên môn , đại học.
●Sử dụng tiếng Nhật với mọi đối tượng một cách linh hoạt, mềm dẻo
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Khóa học ngắn hạn

Hướng dẫn khoá học

kiểm toán viên　hạn 1 tháng

kiểm toán viên hạn 3 tháng

Bất cứ lúc nào

Bất cứ lúc nào

Bất cứ lúc nào

Bất cứ lúc nào

TÊN KHÓA HỌC THỜI GIAN TUYỂN SINH THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Hướng dẫn khoá học

kiểm toán viên　hạn 1 tháng

kiểm toán viên hạn 3 tháng

Bất cứ lúc nào

Bất cứ lúc nào

Bất cứ lúc nào

Bất cứ lúc nào

TÊN KHÓA HỌC THỜI GIAN TUYỂN SINH THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

trình độ đầu vào

Hướng dẫn khoá học

Khóa học nâng cao2 năm

Khóa học nâng cao 1 năm 9 tháng

Khóa học nâng cao 1 năm 6 tháng

Khóa học nâng cao 1 năm 3 tháng

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 10

Tháng 1

Giữa tháng 8 đến giữa tháng 10

Giữa tháng 12 đến giữa tháng hai

Giữa tháng ba đến giữa tháng năm

Giữa tháng sáu đến giữa tháng tám

TÊN KHÓA HỌC NHẬN VÀO THỜI GIAN ỨNG DỤNG

Học viện Tokyo Asahi luôn tích cực chào đón các bạn du học sinh ngắn hạn. Chúng tôi đồng thời 

tạo ra môi trường học tập và trải nghiệm nền văn hóa truyền thống Nhật Bản, các chương trình 

học phù hợp với đời sống và nhiều nhu cầu khác nhau đáp ứng được nguyện vọng của học sinh 

trên toàn thế giới

Khóa học dự thính
Khóa học này dành cho những người đã có tư cách lưu trú và mong muốn học tiếng Nhật. Các 

lớp học được triển khai từ thứ Hai đến thứ Sáu và thời lượng cho mỗi buổi học là 4 tiếng. Bạn 

có thể tham gia lớp học tiếng Nhật của khóa học sinh quốc tế và học tiếng Nhật toàn diện trong 

cùng một giáo trình.

●Tốt nghiệp THPT trở lên (trong vòng 5 năm sau tốt nghiệp)
●Người có trình độ tiếng Nhật từ N5 trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật
　(Phải có ít nhất 150 giờ học tại trường dạy tiếng Nhật, v.v. ở nước bạn. J-TEST và NAT-TEST cũng hiệu quả, 

vì vậy bạn có thể sử dụng chúng.)
●Người nộp đơn hoặc người giám hộ phải có khả năng thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến du học.
●Những người chưa bao giờ bị từ chối tư cách lưu trú tại Nhật Bản
●Một người có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần
●Những người không có tiền sử cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản, bao gồm cả các thành viên gia đình.
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Học phí du học dài hạn

lệ phí thi đầu vào

Lệ phí tuyển sinh

học phí

Phí vật liệu

Phí cơ sở

Phí bảo hiểm

khác

toàn bộ

học phí

Phí vật liệu

Phí cơ sở

Phí bảo hiểm

khác

toàn bộ

20,000

55,000

660,000

35,000

30,000

10,000

10,000

820,000

660,000

35,000

30,000

10,000

10,000

745,000

20,000

55,000

660,000

35,000

30,000

10,000

10,000

820,000

495,000

35,000

22,500

10,000

7,900

570,400

20,000

55,000

660,000

35,000

30,000

10,000

10,000

820,000

330,000

35,000

15,000

10,000

5,800

395,800

20,000

55,000

660,000

35,000

30,000

10,000

10,000

820,000

165,000

35,000

7,500

10,000

3,300

220,800

thời lượng khóa học 2 năm 1 năm 9 tháng 1 năm 6 tháng 1 năm 3 tháng

năm thứ 1

năm thứ 2

Học phí khóa học ngắn hạn

20,000

20,000

1 tháng

3 tháng

33,000

33,000

55,000

165,000

3,600

10,800

111,600

228,800

THỜI LƯỢNG 
KHÓA HỌC

LỆ PHÍ TUYỂN 
SINH

PHÍ HÀNH 
CHÍNH HỌC PHÍ PHÍ CƠ SỞ 

VẬT CHẤT TỔNG CHI PHÍ

20,000

20,000

1 tháng

3 tháng

33,000

33,000

55,000

165,000

3,600

10,800

111,600

228,800

THỜI LƯỢNG 
KHÓA HỌC

LỆ PHÍ TUYỂN 
SINH

PHÍ HÀNH 
CHÍNH HỌC PHÍ PHÍ CƠ SỞ 

VẬT CHẤT TỔNG CHI PHÍ

※Tùy thuộc vào thời gian nộp đơn, “phí hành chính” và “phí cơ sở vật chất” sẽ được giảm hoặc miễn.

Học phí khóa học dự thính

Học bổng

Khen thưởng 
chuyên cần

Khán giả mục tiêu

Du học sinh 
dài hạn

thời gian ba tháng
không về muộn không 

về sớmTỷ lệ chuyên cần 
100% trong ngày

điều kiện số lần

4 lần

Khen thưởng xuất sắc 
trong kỳ thi JLPT

Du học sinh 
dài hạn

Tất cả các cấp độ 
của kỳ thi.

Chỉ có một kỳ thi cho 
mỗi cấp độ

2 lần

khen thưởng xuất 
sắc kỳ thi EJU

Du học sinh 
dài hạn

Đạt điểm 
số: 300 điểm 2 lần

Cơ quan hành chính 
độc lập Tổ chức dịch 

vụ sinh viên Nhật 
Bản Học bổng

Du học sinh 
dài hạn

Tỷ lệ chuyên cần hàng 
nămhơn 90 phần trăm

người thành đạt

30,000 yên
1 tháng

hệ thống học bổng

TUITION
học phí

SCHOLARSHIP 
SYSTEM
hệ thống học bổng
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Có rất nhiều ký túc xá của trường do trường trực tiếp quản lý, và chúng an toàn 
và an ninh vì được quản lý bởi trường.
Mất 10-15 phút đi bộ từ ký túc xá đến trường, hoặc trong vòng 30 phút đi tàu.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm.

FACILITY
giới thiệu cơ sở

Tòa nhà của Học viện Tokyo Asahi là 
một tòa nhà tự sở hữu có khả năng 
chống động đất.
Thư viện được trang bị phòng tiếp 
tân, phòng sinh viên, thư viện và 
máy bán hàng tự động, mang đến 
môi trường học tập thoải mái.

xây dựng trường học

Ký túc xá Ikebukuro

Ký túc xá Takadanobaba

Ký túc xá Kanda

ký túc xá 
sinh viên
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EVENT
sự kiện khác nhau

ACADEMIC 
ACHIEVEMENT
Hồ sơ nhập học

Giải thưởng Jingu 
Gaienmae Momiji

Halloween

lễ hội của các 
chàng trai

khoa

sau đại học

Đại học Waseda　 

Đại học Sophia 　

Đại học Rikkyo 　

Đại học Chuo　 

Đại học Hosei 　

Đại học Khoa học Tokyo　 

Học viện Công nghệ Tokyo

Đại học Tama　 

Đại học Senshu 　

Đại học Nihon 　

Đại học Toyo　 

Đại học Keizai Tokyo 

Đại học Takushoku　 

Đại học Kokushikan

Đại học Josai　 

Đại học Daito Bunka　 

Đại học Quốc tế Tokyo　

Đại học Teikyo　 

Đại học Teikyo Heisei 　

Đại học Tokai

Đại học Kanto Gakuin

Đại học Tohoku 　

Đại học Meiji　 

Đại học Rikkyo 　

Đại học Nihon　 

Đại học Toyo 　

Đại học Kanazawa　 

Đại học Tokai

Đại học Takushoku 　

Đại học Mejiro　 

Đại học Josai
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