
d is 4 y d D

LlJUUyr ti{t:uufl:o8tafluTU1a [lJEJ{ 114il

mrfi 1 8B/52 Tn:snr:a:ffiufi afi ruar6x*fl aiz

r.7 sr.huanlu o.a't:fi r.rfiar"Luri 50i40

iuqi zt finurau zses
c

d d d I o q i,, yA y
[5UU nilUO OlA'rtUUreAlfl',]n?t1nlulrylu UnA1fiTr,trflU??A{

t*a* floa?']&rauter:T sdd:ssr#ruri'udn, :iileiuaain: In:tnl:murEruupiail:yryrrrfitlumn,i'.ruierur:r9 I -6 t-

eitvtura/ud1'dvdfrqfrei.rur6'iu uaiufi'ur-hcma-ufi'ufln:{n1:uasfl'nlu::B'tfl1finr:iEuuroq#nfinr*.r{ufit-+

tfiotfrruil:vtufi{iqur{Juil:srmndufi'urafir"lunr:rdr{fr'rnuq'qrarqrotqfrnrnrorfia d$a"ruruil:sr,'rfl:
s o , I v s d d. e * { qyu
tJqdolt{a,lu?uil1n ttflt'lq$anuunalf]5fluaD{fi{o'lt{ :tura0lvrfiu'lT'l 6ttdrtiiun':rxa-tnrgrotrJrgurluavlnr5r.r

r4
n?1ili'lililootn Hayama lnternational Language School<HILS> ttav Nara-Higashi HospitaI Group lun'r:{'rr

lnr:rnr:iuafin:4ueitaiu#ntEuu rinfinur rfiorBauf{*rur::ruuasfizuu1ri'fluyfl11*'r4jrlututlti i rraonau

tfiuxun:lu-#.#nus6'run,l:euad,cceleluuuau'ufitlutuilid 2 *as s 6a#firEau rinfinwri5uueuuasfin:r*x#aru1, { a ilg ! @1 -

6|04wvu"Lunr:v'rtru tfionouaua{n11:J?1prunauuna1fl:d'runr:oira{qrarqrlu In:qnr:oyYrLrinriuur{rlirqru'[urn6o

frlara-Higashi FlospitaL Group uQurfiourBrfi'rufi eoo,ooo ruu uavrfiudu*ruur'rlJfr"till?61
qA, U

a{uail!9}ria3Jn5re

t.innu{t r}rfis'lrj orq 22-27 fl

z.aunr:fihur"ffuilirygrrri arqrilnft16'(urnfinrT :rfnrr*r{jrlussfior:rutflufirrrrs)

:. n1q in Lm s6ura utu n rur ua yier u a::ur-.l:v rm g ff tJuet

lqurrtT:rtitruuiolriFruBum l6Ydonrarfludhuvrulunr:iuafin:rinr3uu rinfinr*'i"Lun{od ao

teouryrmj:atr#ufiuflr1fi'u{firirdrosGuuqunr:finur"fufld + tuflflag.iu frr*driruta{fieunr:frnr*r1u:ydu
daurAyt

rJEeurulnEarnvrut?mflrd'u$o-lviru ifrau{rd:uln:{fl"'l: rlnrtur:4ufr'u Hayarna lnternatiCInal Language Schoolt

<HILS> uav Nara-Higashi Hospitat Group n"tuuernr:iua#n:drrrsilieldouft 31 frqa'rnu 2565 a'lxl'trnaffnr:

161ngmxfi aror:drJ:vufrq a$trn lvr:n-lrvi: 086-911-57% trf;atD [ine: I]ysp092

6sttuuurifi ohj:nfi orrruroutni'lvriri:vt, #ur&'uf uasrafl aufl rsFrruyirurr ru Tanrafi9q

*'dru:u nr:I:rrtuuuiaxQfl uBura





Nara Higashi Hospital Group has been established by Tetsumura Toshio

family for about 40 years. We have a mission in serving Japanese aging

society and contribute to solve this big social issue of Japan.

In order to internationalized the human resource of Nara prefecture, in the

last few years, we have enforced the recruitment of foreign nurses and

caregivers. However, Japanese language is a big obstacle for the

international caring workers. Therefore, Hayama International Language

School (HILS) has been founded in order to improve the quality of foreign

nurses and caregivers. Thus, HILS is an affiliate of our Higashi Hospital

Group.

Specifically, HILS will help students to prepare for themselves a good

knowledge of Japanese language so that they can use Japanese for the

nursing and caring education and training as well as for their daily life in

Japan.

After finish language course at HILS, students will enter nursing and caring

vocational school, college or university in Nara Prefecture. Finally, they

themselves will become a nurse or caregiver in Nara Prefecture.

April 2020

Greetings from Our 

Chairman: 

Tetsumura Toshio



School Facilities:
Lobby, PC Room, Library, Self-studying Room, Medical
Room, Consultation Room, Vending Machine,
Gymnasium, FAX and Copy Machines.

Learning Japanese language is not limited to the

studying in the classroom only, but also about a

lot of different things. The learning period at

HILS is short and tough, so let us try our best to

realize our dreams together. Let us fill the

classrooms with joy and laugh.

HILS is located in Hayama, a small

town of Nara city. It is in good harmony

with nature, a place with nice

atmosphere and landscape that is unique

in Nara.

Location & Access

Address:  〒632-0231 Nara Prefecture, Nara 

City, Tsuge Hayamacho 3939

• The vision of HILS is to prepare Japanese 

language skills for students so that they can 

expand their occupational knowledge to work as 

nurses/caregivers in Japan, contributing to the 

aging society.

Our Vision 

• We aim to nurture learners to be kind at heart in 

balance with a happy personality while acquiring 

advanced Japanese language level after 12 or 18 

months so that they can become good 

nurses/caregivers in the future.

Our Goals 

• A real global Japanese school with students 

coming mainly from Southeast Asian countries. 

• We provide students with opportunities to:

① Participate in activities focusing on nursing 

and caring to prepare for their future job. 

② Expand knowledge through experiencing 

Japanese customs.

Our Special Features

Teachers’
Voice

45minutes by Nankai Line

60minutes by Kintestu Line



Special features of the class 

Increase students’ 

learning motivation

Fun and easy-to-

understand 

lessons

Visually 

appealing lessons

Acquire 4 language 

skills in a well-

balanced manner

Learner-centered approaches: task-
based learning & project works →
practical knowledge & language 

skills

Dialect lessons to 
communicate well 
with local people

Aims to get N2 at 
graduation. 

Learning Support 

Students 
are 

divided 

by level.

Information 
room with 

PCs.

School 

information

Retrieval 
guidance for 

nursing/caring 
colleges/uni.

Test and Exams 

Preparation:

Japanese 
Language 

Proficiency 

Test (JLPT) 

Interview/ 
essay to 

enter 
vocational 

school. 

Class Schedule
M
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09:00~09:45 A
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o
o
n

13:30~14:15

09:55~10:40 14:25~15:10

10:50~11:35 15:20~16:05

11:45~12:30 16:15~17:00



Level

Lesson 

Hours

For 1 year 

course

Lesson 

Hours for 

1.5 years 

course

Target

Beginner Ⅰ 160 200

Students able to understand and use basic Japanese at a level that

does not hinder their daily life in Japan and acquire basic rules

and manners so that they can live in Japan without having

troubles.

Beginner Ⅱ 160 200
Students able to apply basic Japanese language to enhance their

life in Japan, and be able to use suitable Japanese fillers and

interjections in conversations with a natural intonation.

Intermediate 

Ⅰ
160 200

・Students able to use more social Japanese; for example, they

can change the way to speak depending on different persons,

places and situations.

・Students able to write a paragraph of about 600 words to tell

about their personal experience, travelling experience or their

dream.

Intermediate 

Ⅱ
160 200

・Students able to express their ideas and can speak with a certain

level of cohesion.

・Students learn about Japanese annual events and local customs,

to gain real experience.

Intermediate 

Ⅲ
160 200

・Students can express their own thoughts and opinions and 

discuss with other people about a specific topic.  

・Students able to read explanations, editorials and practical 

sentences and understand the information correctly. 

Advance Ⅰ 200

・Students able to produce clear and detailed pieces of writing on

a wide range of topics.

・Students able to explain their viewpoint on the strengths and

weaknesses of various options.

・Students learn about social issues surrounding Japan and other

countries, and will be able to discuss about those issues by

themselves.
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✓ Sports Festival ✓ Speech Contest

✓ Project Work

Student Activities 

Extra-
curriculum 
activities 

Study 
tour 

International 

party

Local 
festivals 

Social 
activities 
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Living 
Guidance 

Entrance 
orientation and 

daily 
counseling

Students can adjust to 
Japanese customs, housing, 

shopping, part-time work, etc.

Accommo

dation 

Supported by a real 
estate agent familiar 
with housing in Nara 

city & Tenri city

Help students to find 
houses that are suitable 

for their studying

Part-time 
work 

Support 

Supported by Nara 
Higashi Hospital 
Group (NHHG)

Students can work part-time as 
intern at nursing/caring facilities 
of NHHG or in Nara Prefecture

(Per Permitted Legal Working Hours for Students)



Financial Support 

Required Payment Support

Before Coming 
to Japan

Flight Ticket

30,000~

100,000yen

Visa Fees

15,000yen

Living expense for 
1st month

200,000yen

Payment at 
HILS

1 year course 
Tuition & Fees

1,078,000yen 

1.5 years course 
Tuition & Fees

1,327,000yen

Living Cost 
Support

Subsidy

One third 
(30%) of 

monthly house 
rent is 

subsidized by 
Nara-

prefecture. No 
need to repay.

Internship 
Support

Students are 
supported to work 
part-time as intern 
at nursing/caring 

facilities of 
NHHG (estimated 
monthly income is 

100,000yen).

＊Note: The tuition and other fees are lent to students at enrollment or during study. After graduation, students will work as a nurse or caregiver

and pay their loan to NHHG on a monthly basis for 5 years (20,000yen/month). There is a slight exemption from the original fees.

April

Enrollment

(One-year

Course)

October

Enrollment

(18 Months

Course)

Entrance

Examination Fee
30,000 30,000

Enrollment Fee
80,000 80,000

Tuition Fee
850,000 1,062,500

Other Payments
118,000 154,500

Total Payment per

Student
1,078,000 1,327,000

Tuition and other Fees (unit: yen)



Career Path

Contact us:

HAYAMA International Language School 

Email: hils1@fureai-net.com

hils2@fureai-net.com
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เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสมัพนัธไ์ทยและญ่ีปุ่ น 
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ประธานคณะกรรมการ 

เทตสมึรุะ โทชิโอะ 

กลุ่มโรงพยาบาลนาราตะวนัออกไดจ้ดัตัง้ขึน้มาจนถงึปัจจบุนันบัเป็นระยะเวลา 40 ปีแลว้ กลุ่มของพวกเราได้

จดัการกบัปัญหาทางดา้นสขุภาพในประเทศญ่ีปุ่ นมามากมาย และในปัจจบุนันีเ้รามตีัง้ใจเป็นอยา่งยิง่ที่จะอทุศิตนเพื่อ

แกไ้ขปัญหาสงัคมผูส้งูอายใุนประเทศญ่ีปุ่ น 

ควบคูก่บัการท าใหจ้งัหวดันารามคีวามเป็นสากลมากขึน้ ทางกลุ่มของเรามุ่งเนน้การรบัชาวตา่งชาติเพื่อเขา้มา

ท างานเป็นบรบิาลและพยาบาลเป็นเวลาหลายปีมาแลว้ ส าหรบัชาวตา่งชาติที่เขา้มาท างานในญ่ีปุ่ นนัน้ก าแพงทางดา้น

ภาษาเป็นหนึ่งในขอ้จ ากดัที่ทกุคนตอ้งกา้วผ่านใหไ้ด ้ดว้ยเหตนุีเ้องทางกลุ่มของเราจึงตดัสินใจเปิด HAYAMA 

International Language School เพื่อสนบัสนนุใหช้าวตา่งชาติที่หวงัอยากจะมาท างานในประเทศญ่ีปุ่ นไดม้ีโอกาส

เรียนภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ HAYAMA International Language School เราไม่เพยีงแต่มุ่งเนน้ไปท่ีการบรบิาลและ

พยาบาลเท่านัน้ แตเ่รายงัมุง่เนน้ที่จะเพิ่มความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นของผูเ้รียน เพื่อใหก้ารด ารงชีวิตที่ญ่ีปุ่ นเป็นไป

อย่างราบร่ืน รวมถงึความรูด้า้นอืน่เพื่อใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพที่จะพฒันาต่อไปในภายภาคหนา้ นอกจากนีห้ลงัจากเรียน

ภาษาญ่ีปุ่ นส าเรจ็แลว้ผูเ้รียนสามารถเขา้ศกึษาต่อในโรงเรยีนเฉพาะทางหรือมหาวิทยาลยัที่เก่ียวขอ้งกบัการบรบิาลและ

พยาบาล ในอนาคตผูเ้รียนสามารถเขา้ท างานเป็นบรบิาลและพยาบาลในจงัหวดันาราไดอ้ีกดว้ย เพื่อชาวต่างชาติที่อยาก

ท างานเป็นบรบิาลและพยาบาลในประเทศญ่ีปุ่ นทางกลุ่มของเรามุง่เนน้ท่ีจะสรา้งบรรยากาศการท างานท่ีดี และจะอทุิศ

ตนที่จะพฒันาบคุลากรใหม้คีณุภาพเพื่อสรา้งสงัคมที่ดมีากยิง่ขึน้ต่อไป 
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อะไรทีท่ ำให้ HILS แตกตำ่ง 

HAYAMA International Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อชาวต่างชาติโดยเฉพาะตัง้อยู่ในเขตฮายา

มะเมืองนารา จงัหวดันารา เปิดสอนภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้เรยีนต่อในสาขาการบรบิาลและพยาบาลและ

สามารถจบมาเพื่อท างานเป็นบรบิาลหรือพยาบาลในประเทศญ่ีปุ่ นได ้

ปรัชญำของโรงเรียน 

เพื่อจะพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรูค้วามเชี่ยวชาญในดา้นการบรบิาลและพยาบาลใหม้ากขึน้ เราจึงเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่ นใน

ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถต่อยอดความรูก้ารบรบิาลและพยาบาลในประเทศญ่ีปุ่ นและสามารถน าไปดแูล

ผูส้งูอายทุัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นและนอกประเทศญ่ีปุ่ นได ้

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

เป้าหมายของ HILS คือการเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่ น อนัไดแ้ก่หลกัสตูร 1 ปีและ 1.5 ปี เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนต่อใน

โรงเรียนบรบิาลหรือระดบัมหาวิทยาลยัได ้โดยตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รียนภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งสนกุสนานควบคู่ไปกบัการมี

บคุลิกภาพและสขุภาพท่ีดีอยา่งสมดลุ 

จุดเดน่ของโรงเรียน 

เนน้การเปิดรบันกัเรยีนจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รยีน

กระตือรือรน้ท่ีจะเรยีนภาษาญ่ีปุ่ นมากขึน้ 

(ภาพบรรยากาศโรงเรียนโดยรวม) 

กำรเดนิทำง 

 สนามบินนานาชาตคินัไซ -> (นั่งรถไฟสายนนัไค 45 นาที) -> สถาน ีNankai Namba Station 

-> (เดินประมาณ 8 นาท)ี สถานี Kintetsu Osaka Namba  ->(นั่งรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง) -> สถานี Haibara  

->(นั่งรถบสั 15 นาที) -> HAYAMA International Language School 

ที่อยู่ เลขท่ี 3939 Tsugehayama-cho, Nara-chi, Nara-ken รหสัไปรษณีย ์632-0231 
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จุดเดน่ของวิชำทีเ่ปิดสอน 

1. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยากเรียนรู ้  

- ชัน้เรียนที่สนกุและเขา้ใจง่าย กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

- มีการใชส่ื้อการสอนเช่น ภาพและวีดีโอเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาไดง้า่ย 

2.   พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน อย่างมีสมดลุ 

- วิชาเรียนท่ีมีการปฏิบตัิจรงิผ่านการท าโครงงาน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการท างานรว่มกนั ควบคู่ไปกบัการเรยีนภาษา 

- เรียนรูภ้าษาทอ้งถิ่น  

- ตัง้เป้าหมายใหผู้เ้รียนสามารถสอบผ่านวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น ระดบั N2 ได ้

แนวทำงกำรเรียนรู้และควำมก้ำวหน้ำในกำรศึกษำตอ่ 

1. ใหค้  าแนะน าในการศกึษาต่อ 

-   แนะแนวทางการสอบสมัภาษณแ์ละการเขยีนเรียงความเพื่อสอบเขา้ 

- การสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น (JLPT) 

2. บรกิารขอ้มลูเพื่อช่วยเหลือในการศกึษาต่อ 

- ใหค้  าแนะน าและช่วยคน้หาขอ้มลูโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัที่เก่ียวขอ้งกบัการบรบิาลและพยาบาล 

- บรกิารขอ้มลูของ HILS และโรงเรียนอื่น 

3. แบ่งกลุ่มตามความสามารถของผูเ้รียน 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในโรงเรียน 

ลอบบี,้ หอ้งคอมพิวเตอร,์ หอ้งสมดุ, หอ้งคน้ควา้, หอ้งพยาบาล, หอ้งใหค้  าปรกึษา, เครื่องขายของอตัโนมตัิ, โรงยิม 

จำกใจคณำจำรยใ์นโรงเรียน 



ถึงแมจ้ะเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ และผูเ้รียนอาจมีความยากล าบากในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแต่เหล่าอาจารยก์็อยากเห็นทกุคน

มีความสขุกบัการเรยีน นอกจากเรื่องการเรียนแลว้กอ็ยากจะพดูคยุและท าความสนิทสนมกบัทกุคนดว้ย มารว่มมือท า

ความฝันของทกุคนใหเ้ป็นจรงิกนัเถอะ 

เวลำเรียน 

ช่วงเชา้ ช่วงบา่ย 
9.00-9.45 13.30-14.15 
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เนือ้หำของวชิำทีเ่ปิดสอน 

หลกัสตูร 1 ปี เขา้ศกึษาเดือนเมษายน จ านวนชั่วโมง 800 ชั่วโมง 

หลกัสตูร 1.5  ปี เขา้ศกึษาเดือนตลุาคม จ านวนชั่วโมง 1200 ชั่วโมง 

ระดบัหอ้งเรียน จ านวนชั่วโมงเรียน    
1 ปี 

จ านวนชั่วโมงเรียน 
1.5  ปี 

เนือ้หา 
 

จ านวนตวัคนัจ ิ

ขัน้ตน้1  เขา้ใจและสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่ นพืน้ฐานในชวีิตประจ าวนัได ้ควบคู่ไปกบัการเรียนรูม้ารยาทและกฎทางสงัคม 

เพื่อใหใ้ชช้วีิตไดอ้ย่างราบรื่นในญ่ีปุ่ น 

ขัน้ตน้ 2 สามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่ นขึน้พืน้ฐานไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ สามารถใชค้  าและน า้เสียงไดอ้ยา่งถกูตอ้งกบัคู่สนทนา  

ขัน้กลาง 1  -สามารถเลือกใชค้  าศพัทก์บัคู่สนทนาและสถานการณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง สามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่ นเพื่อธุรกิจได ้- 

สามารถเขียนเรียงความเก่ียวกบัความใฝ่ฝัน ประสบการณช์วีิตไดเ้ป็นจ านวน 600 ตวัอกัษร 

ขัน้กลาง 2 - สามารถพดูและใชภ้าษาญ่ีปุ่ นไดอ้ย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาตมิากขึน้  - เรียนรูว้ฒันธรรมและเขา้รว่ม

ประเพณีทอ้งถิ่น 

ขัน้กลาง 3 - สามารถแสดงความคิดเห็น ถกประเด็นและปัญหากบัคู่สนทนาได ้- สามารถเขา้ใจบทความหรือค าอธิบายได้

อย่างถกูตอ้ง 

ขัน้สงู 1 - สามารถพดูและเขียนประโยคที่มีความซบัซอ้นได ้- สามารถอธิบายมมุมองและความคดิเห็น รวมถึงขอ้ดีขอ้เสีย

ของหวัขอ้ที่อภิปรายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว - เขา้ใจและสามารถถกประเด็นทางสงัคมของญ่ีปุ่ น รวมถงึประเด็นของประเทศ

อื่นๆได ้
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ค่ำธรรมเนียมในกำรเข้ำเรียน (หน่วยเป็น เงนิเยนญ่ีปุ่ น) 

 เขา้เรียนเดือนเมษายน 
หลกัสตูร 1 ปี 

เขา้เรียนเดือนตลุาคม 
หลกัสตูร 1ปีครึง่ 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

 

  

ค่าลงทะเบียน 

 

  

ค่าเล่าเรียน 

 

  

ค่าใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด 

 

  

รวมทัง้หมด / คน 

 

  

หมายเหต ุการช าระเงินค่าธรรมเนียมไม่จ าเป็นตอ้งช าระทนัทีเมื่อลงทะเบียนเรยีน แต่ช าระคืนเมื่อเริ่มท างานในญ่ีปุ่ นเป็น

เวลา 5 ปี โดยจะหกัจากเงินเดือน (เงินบางส่วนไดร้บัการยกเวน้จงึไม่ตอ้งช าระเต็มจ านวน) 

 

กำรสนับสนุนค่ำเล่ำเรียนและค่ำครองชพี 

 ค่าเล่าเรียนและคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณ >> 

1. ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นก่อนมาญ่ีปุ่ น  

- ค่าตั๋วเครื่องบิน 30,000 - 

- ค่าธรรมเนียมขอวซี่า 15,000 

 - ค่าครองชีพ 200,000 

2. ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบั HILS  

- หลกัสตูร 1 ปี 1,078,000 

- หลกัสตูร 1 ปีครึง่ 1,327,000 

เงินทนุสนบัสนนุค่าครองชีพ >> 

เงินชว่ยเหลือ 

 - เงินชว่ยเหลือใหเ้ปล่าจากจงัหวดัส าหรบัจา่ยค่าที่พกัเป็นจ านวน 1 ส่วน 3 ของคา่เชา่ทัง้หมด  

รายไดจ้ากการฝึกงาน 

 - การฝึกงานในสถานพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลนาราตะวนัออก (NHHG) จะไดร้บัค่าตอบแทนประมาณ 100,000 

เยนต่อเดือน 



 
 

แนวทำงอำชีพและกำรจ้ำงงำน 

1. โรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัที่เปิดสอนบรบิาล/พยาบาลในเอเชีย 

2. HAYAMA International Language School 

หลกัสตูร 1 ปี  และ หลกัสตูร 1ปีครึง่  

3. วิทยาลยับรบิาลสวสัดิการสงัคมจงัหวดัการนารา (โรงเรยีนฝึกอบรมบรบิาลสวสัดิการสงัคม) ระยะเวลา 2 ปี 

4.ส าหรบัผูท้ี่ผ่าน N2 เขา้เรยีนหลกัสตูรบรบิาลในโรงเรียนมธัยมปลายประจ าจงัหวดันารา  

(โรงเรียนมธัยมปลายชินเซยโ์ชโย ก าหนดเปิดในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2564) 

5.ผูเ้รียนสามารถเรยีนต่อในระดบัมหาวิทยาลยัได ้

6.ผูเ้รียนท างานเป็นบรบิาลในสถานพยาบาลของกลุ่ม NHHG  
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งำนสนับสนุนคุณภำพชีวตินักเรียน 

หอพกั 

- ประสานงานโดยตวัแทนจากบรษิัทอสงัหารมิทรพัยใ์นจงัหวดัที่เชื่อถือได ้ 

- สภาพแวดลอ้มดี ส่งเสรมิการศกึษา 

แนะแนวการใชช้ีวติ 

- งานปฐมนิเทศและบรกิารใหค้  าปรกึษา  

- ใหค้  าแนะน าในการใชช้วีิต เช่น วฒันธรรมญ่ีปุ่ น การซือ้ของ งานพิเศษ เป็นตน้ 

งานพิเศษ  

- สนบัสนนุโดยกลุ่มโรงพยาบาลนาราตะวนัออก (NHHG)  

- การฝึกงานบรบิาลและพยาบาลในสถานพยาบาลของกลุ่ม NHHG ขณะเรียน 

 

กิจกรรมภำยในโรงเรียน 

- ประกวดสนุทรพจน ์   

 - งานกีฬาสี    

 - งานกลุ่ม  

 

กิจกรรมนอกหลักสูตร  

- ทศันศกึษา    - กิจกรรมทางสงัคม  

- กิจกรรมพบปะสงัสรรคก์บัชาวญ่ีปุ่ นในทอ้งถิ่น    - งานเลีย้งพบปะชาวต่างชาติ     

 

Last page  

ที่อยู่ เลขท่ี 3939 Tsugehayama-cho, Nara-chi, Nara-ken รหสัไปรษณีย ์632-0231 

เบอรโ์ทรศพัท ์(+81)743-85-7210 

E-mail: 
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