赤塚学園

GLOBAL BUSINESS

家賃
サポート！

就職
できる！

学校法人

学費が
安い！

アルバイト
すぐ決まる！

日本人の
友達ができる！

学費
【通常】
1年次

７７万円（入学金、教材費含）

家賃サポート
毎月

家賃負担を軽くします♪

６２万円

－１５万円

もっと詳しく
知りたい方は
オンライン説
明会へお申
込みくださ
い！

5,000円

の

家賃サポート♪
（※条件があります）

アルバイト

就職支援

コンビニエンスストア
や飲食店などアルバ
イト先を学校が紹介し
ます！しっかりサポー
トしますので、すぐに
全員アルバイトが決ま
ります！

インターンシップ制度を
通して県内外のホテル
や旅館などの観光業界、
IT業界などへの就職を
目指します！

日本人学生との交流
夢を目指す約300人の日本人学生と
イベントなどを通じて交流できます♪

OPEN CAMPUS
Schedule

SAT

4/23 5/7.21 6/11.25 7/2.16

8/6.27

9/10.24 10/22 11/05 12/17 02/25 03/25

Time

10：00～12：00

オープンキャンパス
お申し込みはコチラ
※事前のお申し込みが必要です。

受付

9：30

オンライン説明会
オンライン説明会
お申し込みはコチラ
ご都合の良い日時を申し込み
フォーム内でお伝えください。
こちらから再度ご連絡いたします。

赤塚学園

GLOBAL BUSINESS

学校法人

Cheap
rent!

Rental
assistance

Make Japanese
friends!

Get part-time
jobs easily!

Get a job!

TUITION
【Standard】

－150,000 JPY

1st year 770,000 JPY
（Including enrolment fee & material fees）

RENTAL ASSISTANCE

Join the Online
Info Session for
more details！

620,000 JPY

5,000 JPY monthly

1. Single room

2. Shared room

house rent support♪

Lighten your
financial burden♪

（※with conditions）

5,000 JPY
Support

PART-TIME JOB

CAREER SUPPORT

Introducing part-time jobs
at convenience stores and
restaurants, etc.!
Students can start their
part-time jobs within no
time after enrollment

Aiming for jobs in the
tourism industry such as
hotels and inns, and the
IT industry using the
experiences gained from
internships！

5,000 JPY
Support

CULTURAL EXCHANGE
Events where international students
can interact with about 300 Japanese
students aiming for their dreams♪

OPEN CAMPUS
Schedule

SAT

4/23 5/7.21 6/11.25 7/2.16

8/6.27

ONLINE INFO SESSION
9/10.24 10/22 11/05 12/17 02/25 03/25
Register here

Time

10：00 - 12：00

OPEN CAMPUS
REGISTRATION
※MUST REGISTER IN ADVANCE

Room opens at

9：30

Please write the date & time
that is convenient for you in
the application form.
We will contact you again.

5,000 JPY
Support

赤塚学園

GLOBAL BUSINESS

学校法人

Tìm việc
thành công!

Trợ giúp
tiền nhà

Học phí rẻ!

Xin baito
dễ dàng!

Kết bạn với
người Nhật!

HỌC PHÍ
【Tiêu chuẩn】

－150,000 JPY

Năm 1: 770,000 JPY
（Bao gồm phí nhập học & phí tài tiệu）

HỖ TRỢ TIỀN NHÀ
Giảm gánh nặng
tài chính♪

Hỗ trợ 5,000 JPY
tiền nhà mỗi tháng♪
（※kèm điều kiện）

620,000 JPY

2. Phòng đôi

1. Phòng đơn

HỖ TRỢ
5,000 JPY

HỖ TRỢ VIỆC LÀM

LÀM THÊM

Tham gia
hội thảo
thông tin
online để
biết thêm
chi tiết！

HỖ TRỢ
5,000 JPY

Chế độ thực tập trước tuyển
dụng

Hướng đến các công
việc trong ngành du lịch
như khách sạn, lữ quán,
và ngành IT thông qua
kinh nghiệm học được
từ các đợt thực tập！

Giới thiệu việc làm thêm
tại các cửa hàng tiện lợi
và nhà hàng, v.v.!
Sinh viên có thể bắt đầu
làm thêm không lâu sau
khi nhập học.

GIAO LƯU VĂN HÓA
Giao lưu với khoảng 300 học sinh
người Nhật qua các sự kiện giao
lưu văn hóa♪

OPEN CAMPUS
T7

Ngày

23/4 7.21/5 11.25/6 2.16/7

6.27/8

10.24/9 22/10 05/11 17/12 25/02 03/25

Giờ

10：00 - 12：00

ĐĂNG KÝ DỰ
OPEN CAMPUS
※CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ TRƯỚC

Mở cửa từ 9：30

HỖ TRỢ
5,000 JPY

HỘI THẢO THÔNG TIN
TRỰC TUYẾN
Đăng ký tại đây
Ghi ngày giờ thuận tiện với
bạn trong đơn đăng ký.
Trường sẽ liên lạc với bạn
sau.

