
Chỉ định của Bộ trưởng Bộ Lao động và phúc lợi Trường đào tạo đầu bếp 

Trường đào tạo đầu bếp Nishi Tokyo  

 

① PR về trường: Tháng 4/2011 tại khu đô thị Tama sầm uất nhất của Tokyo, một khu trường học mới đã 

thành lập ở “Tachikawa”, với sự chuẩn bị môi trường học tập hoàn thiện nhất cùng với những thiết bị tối 

tân nhất. Trong sự bùng nổ của những món ăn Nhật trên thế giới, những món tất yếu như những món Tây, 

món Nhật, ngoài ra những món như Soba hay Sushi cũng được dạy một cách đầy đủ, đó chính là đặc 

trưng của trường. Hơn nữa, với một số ít người vốn yêu thích bầu không khí ấm áp tại nhà, học viên 

cũng sẽ được hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến những ứng dụng khac. Và học phí của trường so với 

những trường chuyên môn khác tại Tokyo thì có phần rẻ hơn. 

 

② Giới thiệu về trường:  Khóa đầu bếp chuyên nghiệp (Học ban ngày, thời gian học 2 năm) 

Khóa đầu bếp (Học ban ngày, thời gian 1 năm) 

 

③ Bằng cấp nhận được:  

Giấy chứng nhận đầu bếp “Bằng quốc gia” (Khóa đầu bếp chuyên nghiệp, Khóa đầu bếp) 

Chuyên gia (Tên gọi do bộ khoa học cấp) (Khóa học đầu bếp chuyên nghiệp) 

Chuyên viên điều phối thực phẩm/Chuyên viên về ăn uống (Khóa đầu bếp chuyên nghiệp) 

 

④ Học phí: (Năm học 2022) 

Nội dung học phí Số tiền (1 năm) Số tiền (2 năm) 

Phí nhập học 200,000Yên  

Chi phí thiết bị 200,000Yên 200,000Yên 

Tiền học 520,000Yên 620,000Yên 

Tiền thực tập 300,000Yên 400,000Yên 

Tổng 1,220,000Yên 1,220,000Yên 

※Ngoài những khoảng ghi trên thì tiền tài liệu học tập khoảng 120,000 Yên, những khoản khác khoảng 

150,000 Yên.  

 

⑤  Điều kiện nhập học cho du học sinh: 

 Đủ 18 tuổi trở lên, hoàn thành chương trình học tập 12 năm tại nước nhà. 

 Phải học tiếng Nhật 6 tháng trở lên tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật. 

 Có bằng năng lực Nhật ngữ 2 kyu trở lên (N2). 

 Có giấy đảm bảo sống tại Nhật. 

※Trường hợp mới sang Nhật sẽ xem xét lại. 

 

⑥ Địa chỉ trường và địa chỉ liên lạc:  

〒190-0011 Tokyo Tachikawa Takamatsu-cho 3-15-5 

         Tel: 042-548-1689 Fax: 042-548-1690 E-mail: nishicho@tanaka.ac.jp 

 

⑦ Trang chủ: http://www.tanaka.ac.jp/cusine/ 

SNS: ☆Facebook  https://www.facebook.com/nishichosenmon?ref=aymt_homepage_panel 

☆LINE http://accountpage.line.me/nishi-cho 

☆Twitter https://twitter.com/nishitokyo_cho 

http://accountpage.line.me/nishi-cho
https://twitter.com/nishitokyo_cho

