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TAKAMATSU

FUKUYAMA

TOKUSHIMA

ĐỊA ĐIỂM LÝ TƯỞNG
Khoa tiếng Nhật của học viện Anabuki kể từ khi được thành lập vào năm 1992 đã đón tiếp khoảng 1900 du học sinh. Tại 3 

phân viện Takamatsu, Fukuyama và Tokushima hiện nay có rất nhiều du học sinh đang học tiếng Nhật. Với khí hậu vùng 

biển nội địa Seto ấm áp, ít thiên tai và chi phí sinh hoạt rẻ, sự hỗ trợ nhiệt tình của nhà trường thì đây thực sự là môi 

trường lý tưởng để các em du học sinh an tâm học tập, sinh sống.

Theo công bố của trang web đặt phòng du lịch “Booking.com”, 
thành phố Takamatsu được bình chọn là 1 trong 10 điểm đến 
nên ghé thăm năm 2020 của Nhật Bản. Liên hoan nghệ thuật 
quốc tế Setouchi được tổ chức 3 năm 1 lần đã thu hút được rất 
nhiều khách du lịch trong và ngoài nước và được đánh giá cao 
như một lễ hội nghệ thuật quốc tế. 

Fukuyama là thành phố có vị trí chiến lược kinh tế, văn hóa và 
giao thông nối liền vùng Shikoku và Chugoku, có thể dễ dàng 
di chuyển đến Tokyo và Osaka bằng tàu siêu tốc. Ngoài ra, ở 
đây các công ty chủ yếu hoạt động trong ngành sản xuất, có 
nhiều việc làm, giá cả rẻ hơn so với Tokyo và trị an tốt, nên có 
thể nói đây là một thành phố dễ sống.

Tokushima từ lâu đã phát triển thành một thành phố thương mại, 
được mẹ thiên nhiêu ưu ái với phía đông là vùng biển Kii Suido, phía 
nam là những ngọn núi xanh mát và những dòng sông êm đềm 
chảy qua thành phố. Lễ hội Awa Odori được tổ chức thường niên 
vào mùa hè thu hút khách du lịch từ khắp Nhật Bản ghé thăm. Hơn 
nữa trong những năm gần đây, thành phố cũng đã thu hút sự chú ý 
trên toàn thế giới như một thiên đường văn hóa anime phát triển.
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★Japanese Courses

Tokushima Anabuki College

Ngày nay, sự phát triển thần kỳ của mạng lưới toàn cầu hóa giúp cho khoảng cách 
giữa Nhật Bản và các nước thu hẹp lại. Trong bối cảnh đó, học viện chúng tôi đã 
tiếp nhận nhiều du học sinh đến từ 41 quốc gia trên thế giới và đào tạo nhân lực 
quốc tế với phương pháp giáo dục tiếng Nhật đặc thù. Ngoài ra, học viện chúng 
tôi có các trường chuyên môn với quy mô lớn nhất tại vùng Chyukoku, Shikoku 
chuyên đào tạo nhân lực hội tụ đầy đủ kỹ thuật chuyên môn cao ở các lĩnh vực 
như vi tính, thương mại, thiết kế, làm đẹp v...v. Chúng tôi mong muốn các học 
viên học tập tại học viện với tư cách là những người gánh vác tương lai sẽ trở 
thành những chuyên gia, cống hiến cho xã hội.

President Anabuki College GroupTadatsugu Anabuki

Lời nhắn từ Chủ tịch

HỆ THỐNG GIÁO DỤC LỚN
NHẤT Ở MIỀN TRUNG NHẬT BẢN
Học viện Anabuki (Anabuki College Group) là tổ chức gồm các trường cao đẳng, chuyên môn, trường trung học phổ 

thông, trường luyện thi. Với mạng lưới này chúng tôi xây dựng được nhiều khoa, nhiều chuyên ngành để đáp ứng 

được nhu cầu thời đại, và sẽ hỗ trợ được các em học sinh trở thành người 「Chuyên nghiệp với nghề mình thích」.
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Anabuki ComputerCollege
Anabuki BusinessCollege
Anabuki Gakuen High School



ANABUKI COLLEGE GROUP ANABUKI COMPANIES
Tập đoàn Anabuki phát triển và mở rộng các dự án bao gồm phát triển bất động sản, hợp đồng nhà ở tùy chỉnh, bán và 

xây dựng, ký kết căn hộ, phân phối bất động sản, giải quyết vấn đề bất động sản, vận hành khách sạn tòa nhà cho thuê, 

dự án quy hoạch đô thị và các cơ sở công cộng. Cựu học sinh Anabuki cũng đang rất nỗ lực làm việc trong tập đoàn.

ANABUKI NLVIETNAM

Truyện tranh, hoạt hìnhThiết kế đồ họaThiết kế đồ họaTiếng NhậtTiếng Nhật Thiết kế nội thấtThiết kế nội thất Kiến trúc

Tổ chức lễ cướiTổ chức lễ cướiLàm tóc Trang điểm, làm móngChế tạo gameChế tạo game Thẩm mỹ

Giáo dục mầm non và chăm
 sóc chế độ dinh dưỡng

Giáo dục mầm non và chăm
 sóc chế độ dinh dưỡng Phục hồi chức năngPhục hồi chức năngHộ lí Chăm sóc răng miệng

Công chứcCông chức Chăm sóc động vật Làm đẹp thú nuôiBất động sảnBất động sảnLàm bánh mỳ, bánh kẹoLàm bánh mỳ, bánh kẹo

Nấu ăn

Hướng đến trên 150 ngành nghề trên các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đang phát triển mở rộng các dịch vụ tập trung vào lĩnh vực bất động sản.

CÁC KHOA ĐƯỢC DU HỌC SINH YÊU THÍCH Những cựu học sinh đang làm việc tại Anabuki Group

Công nghệ thông tin Kinh doanh Bảo dưỡng ô tô Khách sạn Điều dưỡng

MỤC TIÊU TRỞ THÀNH
 KỸ SƯ IT, KỸ SƯ
 ĐIỆN TẠI NHẬT

MỤC TIÊU TRỞ THÀNH
 NHÂN VIÊN TỔNG VỤ TRONG 

CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT VỚI 
KỸ NĂNG MÁY TÍNH, TÍNH TOÁN, 
KỸ NĂNG BUSINESS THÀNH THẠO

TỶ LỆ ĐẬU CÁC KỲ THI 
QUỐC GIA CAO MỤC TIÊU 

TÌM VIỆC LÀM TẠI NHẬT

LÀ CHUYÊN NGÀNH GIÚP
 DU HỌC SINH CÓ THỂ LÀM

 VIỆC Ở CÁC CÔNG TY, 
KHÁCH SẠN TẠI NHẬT

SỰ TẬN TÂM CỦA CÁC
 BẠN LÀ NIỀM VUI
 CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ bảo hiểm Dịch vụ liên quan đến người cao tuổi Dịch vụ hỗ trợ việc làm Dịch vụ du lịch

Dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Dịch vụ thuê ngoài Dịch vụ quảng cáo Dịch vụ lưu thông bán lẻ

Dịch vụ bất động sản Dịch vụ quản lý chung cư Dịch vụ quản lý cơ sở  Dịch vụ tiết kiệm năng lượng

Nguyen Ngu Ha

ANABUKI HOUSING SERVICE ANABUKI MEDICAL CARE ANABUKI TRAVEL

Yang Xiao Shuang Pham Thi Hau Khanal Sanjib Raj

Việt NamQuê quán Quê quán Quê quán Quê quánTrung Quốc Việt Nam Nepal

Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Nhật, Học viện Anabuki có nhiều khoa với chuyên ngành đa dạng để học sinh học chuyển tiếp. Tại 

trường cao đẳng nghề các em sẽ được cấp 「học vị cao đẳng (nghề chuyên môn)」, tại các trường chuyên môn với khóa học trên 2 

năm sẽ được cấp 「chứng chỉ chuyên ngành」, trên 4 năm sẽ được cấp 「chứng chỉ chuyên ngành cấp cao」.

39,000
* Thống kê tại thời điểm tháng 12 năm 2020 

khoảng học viên

Tổng số học viên hiện tại Số lượng du học sinh Số học viên đã tốt nghiệp

4,400 học viênkhoảng600 học viênkhoảng
10,000

(Bao gồm nhân viên hợp đồng và bán thời gian)
41

Anabuki Condominium Management / Anabuki Tokai Security
ANABUKI NL VIETNAM／ HR Anabuki Vietnam
ANABUKI PROPERTY INDONESIA
ANABUKI THANASIRI

Đ à i  L o a n：
V iệ t  Nam：
Indonesia：
T h a i l a n d：

TSE 1st Section ：

J A S D A Q ：

Anabuki Kosan

Crie Anabukicông ty
khoảng nhân viên

Số lượng công ty Số lượng nhân viên Công ty niêm yết Chi nhánh nước ngoài

※Thống kê tại thời điểm tháng 12 năm 2020

3 4



1

HỌC LÊN CÁC TRƯỜNG CHUYÊN MÔN CÙNG HỆ THỐNG HỌC VIỆN
ANABUKI SAU KHI TỐT NGHIỆP KHOA TIẾNG NHẬT

PHÍ  NHẬP HỌ C TƯƠ NG ĐƯƠ NG

HỌC SINH NGOÀI

CỰU HỌC SINH

160,000yên

※ Các ưu đãi này sẽ kèm theo điều kiện. Ngoài ra, tùy năm học, tùy khoa mà số tiền miễn giảm có thể khác nhau. 
      Để biết rõ vui lòng liên hệ tới chúng tôi!

CHẾ ĐỘ KHUYẾN KHÍCH CHO CỰU HỌC SINH

Dành cho đối tượng là sinh viên người nước ngoài

Ví dụ：Anabuki Business College Business course ※

Ví dụ：Anabuki Business College Business course ※

5 .

1 .

MIỄN GIẢM

ƯU ĐÃI TIẾN HỌC

CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NHỮNG HỌC SINH ĐẬU CHỨNG CHỈ CAO

 

6 Anabuki College cam kết hỗ trợ sinh 
viên quốc tế học tập tại Nhật Bản !

Chúng tôi mong muốn
sẽ trở thành một môi
 trường đáng để các

 bạn học tập !

NÉT ĐẶC TRƯNG
3 .

6 .

20,000 ／tháng 1 năm

1 năm

1 năm

30,000

30,000

Hướng dẫn tìm việc Hội chợ việc làm Anabuki College

Hiệp hội hỗ trợ du học sinh 
Anabuki College tỉnh Kagawa

Hỗ trợ tìm việc

Chúc mừng các bạn 
đã tìm được việc làm !

yên

／thángyên

／thángyên

Tên học bổng

Học bổng của Quỹ giáo dục
Kinue Tadatsugu Anabuki 

Học bổng của Quỹ nhi đồng 
Sunahara dành cho sinh viên
quốc tế

Học bổng khích lệ dành cho
sinh viên quốc tế của Bộ
giáo dục

Trước khi
nhập học

Sau khi
nhập học

Sau khi
nhập học

Thời gian 
xét tuyển Số tiền học bổng Thời gian

cấp 

Chế độ học bổng đa dạng

Tận dụng mạng lưới hệ thống trong Group, 
chúng tôi sẽ hỗ trợ hoạt động tìm việc làm cho các em !

Anabuki College có nhiều chế độ học bổng khác nhau.

2 .

Giờ học tiếng Nhật Hướng dẫn tiến học

Luyện thi năng lực tiếng Nhật

※Thống kê tại thời điểm tháng 12 năm 2020

Quyết tâm thi đỗ !

Hỗ trợ    tiến học

Chúng tôi sẽ hỗ trợ hoạt động tiến    học lên các trường chuyên môn, 
đại học…theo mong    muốn của các bạn.

Giao lưu    quốc tế
Học viên từ 20        quốc gia và vùng

 lãnh thổ trên thế giới        đang học tập tại đây.

Khóa thực tập ngắn hạn
 của học viên Nga

Lễ hội giao lưu quốc tế

4 .

T O K Y O T O K Y O T O K Y O

ANABUKI COLLEGE ANABUKI COLLEGE ANABUKI COLLEGE

12,000 60,000 0

40,000 155,000 5,000

Chi phí nhà ở

Tiền hàng tháng từ Tiền hàng tháng từ Tiền hàng tháng từ

Tiền hàng tháng từ Tiền hàng tháng từ Tiền hàng tháng từ

yên yên

yên

yên

yên yên

Chi tiêu trung bình hàng tháng Chi phí đi lại

Sinh hoạt phí thấp

Đây là một môi trường dễ sống với
chi phí sinh hoạt thấp hơn so với TOKYO.

160,000
TIẾT KIỆM 

YÊN

Học viên có bằng N1

Học viên có bằng N2

300,000yên

200,000yên

Miễn giảm học phí mỗi năm.

học phí mỗi năm.Miễn giảm

5 6



Theo quy chế của trường thì học phí đã nộp sẽ không được trả lại .  Tuy nhiên, trường hợp không đậu COE hoặc đậu COE nhưng không được đại sứ quán Nhật Bản tại  Việt Nam 
cấp visa thì các khoản: tiền nhập học, t iền bảo hiểm thương tật,học phí sẽ được trả lại  nhưng phí xét tuyển thì không. 
Ngoài ra,  trường hợp đã được cấp COE nhưng vì lý do cá nhân mà từ chối nhập học thì những khoản đã nộp như học phí,  bảo hiểm thương tật,  sẽ được trả lại ,  t iền phí xét tuyển 
và phí nhập học thì không. Và trong trường hợp này, yêu cầu bắt buộc phải trả lại  nhà trường COE và Giấy báo nhập học.

Thời điểm đóng tiền

Phí xét tuyển

Phí nhập học

Tiền bảo hiểm thương tật

Học phí

Tổng cộng

1,072,500 yên

Tổng cộng

7 8

Khóa học  tiếng Nhật 1 năm

20,000 yên

70,000 yên

5,000 yên

650,000 yên

745,000 yên

745,000 yên

Tháng 3 năm 2022

Tổng cộng

Khóa học  tiếng Nhật 2 năm

Tháng 3 năm 2022

Tháng 9 năm 2021 Tháng 9 năm 2022

Tháng 3 năm 2023 Tháng 9 năm 2023

20,000 yên

70,000 yên

10,000 yên

650,000 yên

750,000 yên

325,000 yên

325,000 yên

325,000 yên

325,000 yên

-

-

-

-

-

- 1,400,000 yên

Tổng cộng

Nhập học tháng 10

Khóa học  tiếng Nhật 1.5 năm

20,000 yên

70,000 yên

7,500 yên

650,000 yên

747,500 yên

325,000 yên

325,000 yên

-

-

-

HỌC PHÍ
Giới thiệu khóa học

390 100100

8：50

9:35

10:30

11:15

12:05

9:35

10:20

11:15

12:00

12:50

 ～

～

～

～

～

13：20

14:05

15:00

15:45

16:35

14:05

14:50

15:45

16:30

17:20

 ～

～

～

～

～

Thời gian biểu

Khóa học  tiếng Nhật 1 năm

TAKAMATSU FUKUYAMA TOKUSHIMA

Thời gian học

Số giờ học

Tiết1 

Tiết2 

Tiết3  

Tiết4  

Tiết5 

Tiết1 

Tiết2 

Tiết3  

Tiết4  

Tiết5 

Số học viên
quy định

Ngày nghỉ

Tháng 4 ~ Tháng 3 năm sau

800 giờ / 40 tuần

Tháng 10 ~ Tháng 3 hai năm sau

1200 giờ / 60 tuần

Tháng 4 ~ Tháng 3 hai năm sau

1600 giờ / 80 tuần

Thứ bảy/Chủ Nhật, Ngày lễ,  Nghỉ hè, Nghỉ thu, Nghỉ đông, Nghỉ xuân

Khóa học tiếng Nhật 1 năm 6 tháng Khóa học tiếng Nhật 2 năm

Lớp học buổi sáng Lớp học buổi chiều

（Chỉ có ở phân viện 
    Takamatsu và Tokushima）

（Chỉ có ở phân viện 
    Takamatsu và Tokushima）

※Thời gian bắt đầu và kết thúc có thể khác nhau tùy theo từng trường.

Sau khi nhập học sẽ tiến hành kiểm tra và phân lớp Sáng hoặc Chiều tùy theo năng lực tiếng Nhật.

●

●

●

Điều kiện nhập học

Người đã tốt nghiệp 12 năm giáo dục chính quy (bao gồm những người đủ điều kiện tốt nghiệp cho đến khi nhập học).

Người có năng lực tiếng Nhật tương đương N5 trở lên (đã học trên 150 giờ)

Người khỏe mạnh, có cuộc sống lành mạnh và tuân thủ luật pháp Nhật Bản cũng như nội quy của nhà trường.

Học phí và các khoản phí khác

Nhập học tháng 4

Thời điểm đóng tiền

Phí xét tuyển

Phí nhập học

Tiền bảo hiểm thương tật

Học phí

Tổng cộng

Thời điểm đóng tiền

Phí xét tuyển

Phí nhập học

Tiền bảo hiểm thương tật

Học phí

Tổng cộng

khoảng 33,000 yên

khoảng 16,000 yên

khoảng 210,000 yên

khoảng 120,000 yên

Tất  cả  các  phòng được t rang bị  nhà bếp,  tủ  lạnh,  đ iều hòa,  máy giặt ,  th iết  b ị  nấu ăn (bếp ga…).  N hà ở  ngay t rung 

tâm thành phố,  có  thể đến trường bằng xe  đạp nên rất  thuận t iện.  Nếu ở  ghép thì  phí  nhà ở  sẽ  rẻ  hơn v ì  vậy  có 

thể yên tâm về mặt  k inh tế．

NHÀ Ở

Chi phí  【Chi phí  cho mỗi ngư ờ i  (Phí  sinh hoạt  chung,  đ iện nư ớ c ga tính r iêng the o thự c phí )】

Phòng 1 người

Phòng 2~4 người

Loại phòng Tiền thuê mỗi tháng Phí thuê nhà (Bao gồm cả 3 tháng tiền nhà)

Lối vào Nhà tắm kết
 hợp phòng

 vệ sinh

Tủ quần áo

GiườngBàn

Bàn

Phòng kiểu phương
Tây rộng khoảng 

9,72m2

Lối vào

Phòng ăn và 
phòng bếp chung

Nhà tắm kết
 hợp phòng

 vệ sinh

Tủ 
quần áo

Phòng kiểu
 Nhật rộng

khoảng 9,72m2

B
a
n 

c
ô
n
g

Phỏng vấn

Phòng 1 người

Phòng 2 người (Ví dụ về nhà ở)

(Ví dụ về nhà ở)

Rất gần trường
và nơi làm thêm!

Chúng tôi sống
với nhau rất
thân thiết.

Tôi đang nỗ lực học tập và làm việc mỗi ngày để thi lên bậc cao học

Cả hai chúng tôi đến Nhật Bản với mục đích trở thành điều dưỡng viên.
Mỗi ngày tuy rất bận rộn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để trở thành một điều dưỡng viên tuyệt vời.Phỏng vấn

B
ế
p

Chú ý

・Tiền nhà hàng tháng và các loại phí vào nhà tùy theo khu đất và cơ sở vật chất sẽ khác nhau.
・Các loại phí vào nhà bao gồm tiền nhà 3 tháng, tiền bảo hiểm cháy nổ, tiền phí mô giới cho công ty bất động sản.
・Trường sẽ giới thiệu nhà ở cho học sinh với điều kiện học sinh phải ở cho đến khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật. Nếu rời khỏi ký túc  
    xá trong thời gian theo học tại trường tiếng Nhật bạn phải trả toàn bộ chi phí ký túc xá cho đến khi tốt nghiệp. 
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CAO HỌC

THÀNH TÍCH HỌC SINH TIẾN HỌC (TRÍCH LỤC MỘT PHẦN)

・

・

・

・

・

・

Osaka Sangyo University

Kagawa University

Kansai University

Kobe City University

Takamatsu University

Tokushima University

・

・

・

・

・

・

Aichi University

Ehime University

Osaka University

Okayama University

Kagawa University

Kanagawa University

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

Anabuki Technical College

Anabuki Computer College

Anabuki Design College

Anabuki Animal Health Techniques College

Anabuki Pâtissier & Welfare College

Anabuki Business College

・

・

・

・

・

・

Kyushu University

Kochi University

Takamatsu University

Nihon University

University of Marketing and Distribution Sciences

Wakayama University

株式会社ベッドアンドマットレスNơi làm
 việc 株式会社　喜代美山荘　花樹海 香川トヨペット株式会社

Năm 2017　Anabuki College 2 Year Japanese Course
Năm 2019     Anabuki College International Business Course

 UNIVERSITY OF
 MINDANAOThe Philippines

株式会社TORIGO

ĐẠI HỌC TRƯỜNG CHUYÊN MÔN

Tỉnh Kagawa Tỉnh Hiroshima Tỉnh Tokushima

927 983 900 yênyênyên

HỖ TRỢ CUỘC SỐNG VÀ CÔNG
VIỆC LÀM THÊM
Anabuk i  Col lege cung cấp nhiều dịch vụ k hác nhau nhằm hỗ trợ  du học s inh yên tâm s inh sống.  Học v iên có thể 

thoải  mái  t rao đổi  bất  cứ điều gì  về  cuộc sống ở N hật ,  về  học tập hay công v iệc  làm thêm.

Hãy yên tâm rằng chúng tôi  sẽ  đồng hành cùng bạn để hoàn thành các  thủ tục  như đăng k ý  nơi  cư  

t rú,  bảo hiểm y  tế  quốc gia ,  mở tà i  k hoản ngân hàng và  cả  những thủ tục  giấy  tờ  k hó k hác.

Hỗ trợ cuộc sống

Vào ngày nhập cảnh,  nhân v iên sẽ  đón các  bạn tạ i  sân bay và  hướng dẫn đến k ý  túc  xá ,  v ì  vậy  các  

bạn có thể cảm thấy an tâm dù ra  nước ngoài  lần đầu t iên.

Đón tại sân bay

Hỗ trợ  gia  hạn v isa ,  đổi  v isa  cho học v iên k hi  tốt  nghiệp.

Đại diện xin cấp hồ sơ

Trường cập nhập nhiều thông t in  về  v iệc  làm thêm từ các  công 

t y  t rong t ỉnh và  giới  th iệu thông t in  làm thêm thích hợp cho du 

học s inh.  Ngoài  ra  còn hướng dẫn cách v iết  sơ  yếu lý  l ịch  và  

cách t rả  lờ i  phỏng vấn để học s inh ứng tuyển công v iệc.

Làm thêm

Mức lương làm thêm bình quân mỗi giờ

Nhà hàng 
mỳ Udon

Quán
 nhậu

Quán thịt
nướng

Chợ

Khách sạn

Chuyển 
phát

Phân loại
 hàng hóa

Cửa hàng 
tiện lợi

Điều 
dưỡng

※Theo thống kê vào tháng 2 năm 2020

Năm 2013　Anabuki College 2 year Japanese Course
Năm 2015　Anabuki College Business Course

東海光煕高校 New Millennium AcademyChina

Năm 2016　Anabuki College 1 year Japanese Course
Năm 2017　Anabuki College Business Course

South Korea

Năm 2012　Anabuki College 2 Year Japanese Course
Năm 2014　Anabuki College Automotive Maintenance Course

Nepal牡丹江市第五高級中学
Quê

quán

Lý lịch Lý lịch Lý lịch

Quê
quán

Quê
quán

Năm 2019　Anabuki College 1 Year  Japanese Course

Hong Kong
Culinary Academy Hong Kong

Năm 2018　Anabuki College 2 Year Japanese Course

BELTE International
University Cambodia 

Năm 2019　Anabuki College 1 Year Japanese Course

Uinversity of Pune India

Lý lịch Lý lịch Lý lịch

Quê
quán

Quê
quán

Quê
quán

Anabuki College 
International IT Course Takamatsu Universit yNơi học 

lên
Nơi học 

lên
Nơi học 

lên
Graduate School of Management, 

Kagawa University

Năm 2018　Anabuki College 2 Year Japanese Course

Xi'an Peihua UniversityChina

Năm 2018　Anabuki College 2 Year Japanese Course

Trường THPT Ly NhanVietnam

Năm 2018　Anabuki College 2 Year Japanese Course

Trường THPT Thanh Chuong IVietnam

Lý lịch Lý lịch Lý lịch

Quê
quán

Quê
quán

Quê
quán

株式会社東光 ニチデンオープンシステム株式会社Nơi học 
lên

Nơi làm
việc

Nơi làm
việc

Anabuki College
Pâtissier & Bakery Course

Nơi học 
lên

Nơi học 
lên

National Kaohsiung University
of Hospitality and Tourism

Anabuki College
International Business Course

Năm 2018　Anabuki  College 1.5 Year Japanese Course Năm 2018　Anabuki College 1.5 Year Japanese Course

Chung-Shan Industrial &
Commercial SchoolTaiwan SMA 14 Tangerang Indonesia

Lý lịch Lý lịch

Quê
quán

Quê
quán

Nơi làm
 việc

Nơi làm
 việc

Nơi làm
 việc

Lý lịch

Quê
quán

Sundai Business College for Hospitality & Foreign Languages

Chuo Computer & Communication College

Tsuji Culinary Institute

Tokyo International Business College

Nippon Engineering College

Nippon Omotenashi College


	h1_h4
	p1_2_三地区_学校全体
	p3_4_学校分野_グループ会社
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