
Lời chào của JASSO

JASSO sẽ gửi tặng khách tham quan theo nhóm 4 người trở lên quà lưu niệm là một cuốn sổ.

Tại phòng Seminar

Tại khu triển lãm

Hà Nội Hồ Chí Minh
1 Thông tin cơ bản về du học Nhật Bản JASSO
2 Học bổng của Chính phủ Nhật Bản Đại sứ quán Nhật Bản Tổng lãnh sự quán Nhật Bản 
3 Trao đổi kinh nghiệm du học Nhật Bản JAV JUACH

4 Thông tin về kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) ĐH Ngoại thương ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn T.p Hồ Chí Minh

5 Học bổng của Chính phủ Việt Nam Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED)

6 Thảo luận về cuộc sống du học Nhật Bản JUACH

Chương TrìnhStt Tổ chức thuyết trình

Trong thời gian nghỉ trưa, Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản JNTO sẽ chiếu đoạn phim Welcome Japan để giới 
 thiệu về Nhật Bản.

Thảo luận về du học tự túc
Tại Hội thảo trong TP. Hồ Chí Minh, những cựu lưu học sinh du học tự túc sẽ chia sẻ về cuộc sống du học tại Nhật Bản.
Hãy lắng nghe những câu hỏi – trả lời về các khóa học bạn quan tâm, về sinh hoạt phí và công việc làm thêm...

Xin chào các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam!

Các bạn sẽ nhận được 
sự tư vấn của đại diện 
các trường từ Nhật cùng
với sự hỗ trợ nhiệt tình 

Sự kiện diễn ra dưới sự quản 
lý nghiêm ngặt tại khách sạn
5 sao, vào cửa miễn phí và
nghiêm cấm mọi hành vi kinh

Các bạn sẽ có được mọi thông 
tin chính xác, không hề phóng 
đại hay sai sự thật tại gian 
hàng của các trường.

của các anh chị phiên dịch. doanh nên các bạn học sinh và các 
bậc phụ huynh hãy yên tâm khi 
tham quan các gian hàng nhé!

Thông tin tổng hợp được cung cấp 
tại gian hàng của JASSO.

Hội thảo du học Nhật Bản được tổ chức từ năm 2000, đến nay đã là lần thứ 15

Hãy đến Hội thảo du học và cảm nhận về con đường Du học Nhật Bản nhé!

Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các bạn trên con đường bước tới thành công.

Các năm gần đây, mối quan hệ Việt Nhật ngày càng trở nên bền chặt, 
và Việt Nam cũng xếp thứ 2 về số lượng du học sinh tại Nhật Bản.

Các bạn hãy đến Nhật Bản học tập với niềm đam mê. 

Lần này, số lượng các cơ quan tham gia lên đến con số gần 100. 
Chúng tôi rất mong đợi được gặp mặt các bạn để giới thiệu về Du học Nhật Bản.


