


❖Trường nằm ở thành phố Fukui 
trực thuộc tỉnh Fukui.

❖ Là trường duy nhất trong thành phố
được cấp phép hoạt động



Khủng long là hình ảnh biểu
tượng của tỉnh Fukui. Bạn sẽ bắt

gặp những chú khủng long to 
lớn và những hình vẽ 3D khi bạn

đến ga Fukui đấy

Có thể bạn chưa biết, Fukui là
một trong những nơi sản xuất ra
những chiếc kính cho trên dưới

100 hãng nổi tiếng trong và
ngoài nước đấy



Trường có tên là Fukui Language Academy, 
gọi tắt là FLA và học sinh của trường là các

Fla-er



Từ FLA đến ga Fukui

chỉ mất 15 phút đi bằng xe đạp

Tokyo
3,5 tiếng

Osaka
2 tiếng

Kyoto
1,5 tiếng

福井

Từ ga Fukui 
đến các

thành phố
nổi tiếng



Chỉ trong vòng
bán kính 5 

phút xe đạp



Lớp buổi sáng Lớp buổi chiều

1 8:45～9:35 13:25～14:15

2 9:45～10:35 14:25～15:15

3 10:45～11:35 15:25～16:15

4 11:45～12:35 16:25～17:15

Học phí 1 năm tại FLA

Phí nhập học Phí đăng ký
Thiết bị và giáo

trình
Học phí Tổng

54,000 21,600 54,000 648,000 777,600



Chi phí sinh hoạt của FLA-er

Tiền thuê nhà 15,000

Điện, ga, nước 5,000

Tiền ăn uống 15,000

Phí đi lại 2,000

Mua điện thoại 13,000

Khác 10,000

TỔNG 60,000

Thu nhập và tiền hỗ trợ

Tiền làm thêm 100,000

TỔNG 100,000

“Mình luôn tuân thủ
đúng luật làm thêm một tuần

28 tiếng. Nhưng cũng chỉ cần như
vậy thôi là cũng đã đủ tiền đóng học
phí rồi. Kỳ nghỉ dài được phép làm

40 tiếng, số tiền tiết kiệm được mình
mua vé về nước chơi và mua đồ cho

mọi người.”



Lịch trình trong ngày của một FLA-er

7:00 Thức dậy, ăn sáng

8:45 ~ 12:35 Đi học

13:00 Về ký túc và ăn trưa

13:30 Ngủ trưa

14:30 ~ 15:30 Làm bài tập về nhà

16:00 ~ 20:00 Đi làm thêm ở quán ăn

20:30 Về đến ký túc xá

20:30 Ăn cơm, tắm rửa, giải trí

22:00 Ôn thi năng lực tiếng Nhật

23:30 Đi ngủ

“Tôi là FLA-er. Tôi đang
nỗ lực hằng ngày với

mục tiêu đạt N1 trước
khi tốt nghiệp. 



Cửa hàng tiện lợi Quán ăn, nhà hàng Nhà máy

❖ Các học sinh được phép làm thêm 28 tiếng một tuần.

❖ Vào các kỳ nghỉ dài, học sinh được phép làm 40 tiếng 1 tuần, một

ngày không quá 8 tiếng.

❖ Lương theo giờ khoảng 850~1050 yên.



KÝ TÚC XÁ FLA

❖ Phòng ốc sạch sẽ, có nhà bếp, 
phòng tắm, phòng vệ sinh

❖ Đã lắp đặt đầy đủ điều hòa cho
các phòng, đã có giường, chăn
ga, gối, đệm.

❖ 1 phòng 2 người

❖ Từ ký túc xá đến trường chỉ chưa
đầy 15 phút

❖ Đối với các học sinh mới, tiền
điện nước ga chỉ 5000 yên



Vách núi Tojinbo

Công

viên

nước

Shiba

masa

Thủy

cung

Matsu

shima
Thành Maruoka



GIỚI THIỆU NHÂN VIÊN HỖ TRỢ NGƯỜI VIỆT

❖ Họ và tên: CAO  THU  TRANG

❖ Tốt nghiệp đại học Ngoại Ngữ - đại học Quốc gia Hà Nội

ngành sư phạm tiếng Nhật

❖ Năm 2017 : tham gia chương trình thực tập tại Nhật Bản

❖ Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật 1 năm tại một trung

tâm tiếng Nhật lớn tại Hà Nội

❖ Hỗ trợ học sinh ở tất cả các mảng từ học tập cho đến cuộc

sống

❖ Tính cách đặc trưng: vui tính nhưng những lúc nhắc nhở

thì “ghê gớm” có tiếng☺







Sushi  băng chuyền Sukiya – cơm thịt bò

Thịt nướng Đồ ăn Trung Quốc Saizeriya-đồ ăn Ý



越麺屋－Etsumenya

Quán bán các loại phở bún nổi tiếng của Việt Nam như phở bò, phở gà, bún
mộc, bún chả…. Ngoài ra ở đây cũng bán một số mặt hàng Việt Nam như gạo

hay cà phê ….



VIETNAM SHOP
Shop có bán đa dạng các mặt hàng khô như mì tôm, gia vị, nước mắm… các loại
thịt như bắp bò, ba chỉ, dồi, cá chép, gà dai….. Các loại hoa quả như mận, xoài, 
mít, sầu riêng….hay cả đồ đã qua chế biến như cà pháo muối, dưa muối, nem

chua…. Tết đến, shop còn bán cả bánh chưng nữa.


