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Institut Bahasa Jepang Sakura Kotonoha untuk siswa asing yang termotivasi belajar dapat merasa nyaman di 
lingkungan yang baik. Karena saya ingin membantu Anda belajar "Sekolah yang menjadi jembatan antara Jepang 
dan komunitas internasional" Didirikan dengan filosofi membina orang-orang internasional yang telah belajar 
bahasa dan budaya Jepang dan mempromosikan kegiatan mereka baik di Jepang maupun internasional. 

桜ことのは日本語学院 Perkenalan Sekolah桜ことのは日本語学院 Perkenalan Sekolah
Chairman

bahasa dan budaya Jepang dan mempromosikan kegiatan mereka baik di Jepang maupun internasional. 
Di sekolah, kami ingin mendukung Anda untuk belajar "bahasa Jepang yang benar-benar berguna" dan “
aturan Jepang", memiliki impian, dan melanjutkan ke pendidikan tinggi bagi kemajuan sosial. Sakura Kotono 
adalah sekolah bahasa Jepang, jadi mari kita bermimpi dan mewujudkannya bersama. Semua fakultas dan 
staf akan melakukan yang terbaik untuk membantu menikmati belajar bahasa Jepang dan tinggal di Jepang. 

Ryota Yanagimoto

Bimbingan / konsultasi kehidupan 
<Staf multibahasa>
Jepang Inggris Cina Korea Vietnam Nepal

Menawarkan penyediaan informasi
pekerjaan paruh waktu yang ada di
lingkungan sekitar, dll.

安心して生活できる、手厚いサポート安心して生活できる、手厚いサポート

Jepang Inggris Cina Korea Vietnam Nepal

Konsultasi dan dukungan aplikasi mengenai status tempat tinggal 
Perusahaan penulis administrasi Yanagi KAJI Group, sebuah perusahaan grup, mendukung status kependudukan. 

Dukungan untuk prosedur pembuatan dokumen yang diperlukan
Berbagai kartu asuransi, kartu penduduk, pembukaan rekening bank, 
Dan lainnya Kami mendukung pembuatan dokumen verifikasi 
identitas yang sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 

Asrama 
Nyaman dalam jarak berjalan kaki ke sekolah.
Tempat tinggal yang indah yang baru saja 
direnovasi . Kami memiliki asrama siswa yang
ramah lingkungan. 

pekerjaan paruh waktu yang ada di
lingkungan sekitar, dll.

Perusahaan penulis administrasi Yanagi KAJI Group, sebuah perusahaan grup, mendukung status kependudukan. 
Ada sistem diskon khusus untuk pelajar dan lulusan saat ini ketika ahli menulis administrasi profesional mengubah status
kependudukan untuk pekerjaan / tempat tinggal tetap atau mengajukan permohonan naturalisasi. 

Pengalaman Lintas BudayaKelas Persiapan UjianKelas Jenis Tugas

生徒に合わせた多彩な授業生徒に合わせた多彩な授業

Pertukaran pertemuan dan wawancara 
dengan orang Jepang, Apa yang saya
pelajari di kelas sehari-hari seperti latihan
belanja Kami akan menyiapkan tempat di 
mana Anda bisa berlatih Menggabungkan
kelas seperti diskusi Kami akan 
memberikan pelajaran aktif. 

Membiasakan soal ujian, memahami
kecenderungan soal, Kelas ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana menyelesaikannya. Kelas
pemahaman membaca dan pemahaman
mendengarkan dibagi berdasarkan level. Dapat
mengambil kelas persiapan di kelas yang cocok.
Kemajuan bervariasi tergantung pada kelas.
Terutama JLPT (N1 / N2), EJU (Jepang) Kami akan
mempersiapkan ujian bagimu.

Pembelajaran dan mempersiapkan kontes
Pidato pada acara musiman diadakan setiap
bulan. Partisipasi dalam kelas kostum dan
yukata, kompetisi Kakizome, dll. Juga
mempersiapkan acara yang unik di Jepang.
Memanfaatkan lokasi Osaka,, yang akan
memandu untuk menonton pertandingan
sumo dan menonton Bunraku. 

Pengalaman Lintas BudayaKelas Persiapan UjianKelas Jenis Tugas

Course 2 Tahun

Belajar bahasa Jepang dari awal dan pada saat kelulusan. 
Memperoleh Tes Kecakapan Bahasa Jepang Level N1, memahami 
bacaan khusus seperti koran Jepang. Tujuan kami supaya siswa 
dapat  berada pada tingkat di mana presentasi dapat dilakukan. 

"Hidup Jepang" "Mudah dimengerti"
Penting menggunakan bahan ajar 
terpilih dengan cermat 
Dari sekian banyak bahan ajar bahasa Jepang, bahan 
ajar yang dipilih dengan cermat yang dekat dengan
kebijakan pendidikan adalah diskusi dan posting oleh
instruktur dan guru. Bahan ajar yang digunakan saat
ini adalah Kemampuan "Berbicara / mendengarkan“
"membaca / menulis“ Dipelajari dengan cara yang 
seimbang dan hidup dari dasar hingga aplikasi.
Memungkinkan belajar bahasa Jepang dengan baik. 

Menargetkan 

kemampuan bahasa 

Jepang di dalam 2

Menargetkan 

kemampuan bahasa 

Jepang di dalam 2 Course 1 Tahun 6 Bulan

Belajar bahasa Jepang dari awal dan mempertimbangkan percakapan dengan 
pendengaran Bahkan di tempat-tempat khusus seperti universitas, dapat 
mendengarkan sambil memahami kuliah, dll. Tujuan kami untuk menjadikan
siswa berada pada tingkat di mana dapat menulis esai sederhana. 

Jepang di dalam 2

course yang tersedia 

Jepang di dalam 2

course yang tersedia 


