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日本企業に就職を希望される際の重要な課題を学び、
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日本式ビジネスマナーをマスターする！

ビジネス実務マナー講座

日本の礼儀作法教養課程講座

日本・NPO法人

41 Leduan St, Danang City 
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伝統和文化マナーマイスター協会
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日本のスクール開設！

礼儀作法
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資格認定・検定講座
し かく にん てい けん てい こう ざ

ビジネス実務マナー
じつ む

日本企業が求めているスキルが習得できます。
に ほん き ぎょう もと しゅう とく

Văn hóa ứng xử 
trong doanh nghiệp

kiểu Nhật Bản
Nghi thức xã

giao kiểu Nhật
Bản

Đây là khóa học dành cho những người giỏi tiếng Nhật
Khi có mong muốn làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản có thể học

Các vấn đê cần thiết , có thể đạt được “Bằng Cấp” về các nghi thức xã
giao của Nhật Bản hữu ích trong công việc.

Khóa học đào tạo về nghi thức xã giao của Nhật Bản

Nắm vững văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp Nhật

Khóa học về Những cách cư xử của Cộng đồng
Thế Giới và cách cư xử và nghi thức xã giao của Nhật Bản 

Khóa  học  về  ăn  hóa  doanh  nghiệp

Mở trường của Nhật Bản
Nghi thức xã giao　Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp
Khóa học kiểm tra và chứng nhận bằng cấp 

Có thể nắm được các kỹ năng mà doanh nghiệp Nhật Bản yêu cầu
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伝統和文化マナーマイスター協会は
礼儀作法の研究、普及に務める

権威ある全国ネットワーク団体です。

伝統和文化マナーマイスター協会資格認定授与者
名誉総代

四條流四十一代　四條 隆彦

資格取得者には、「認定証」と「認定カード」を授与します

認定資格制度と取得レベル

「日本の礼儀作法・初級」の資格を取得

学校法人中央情報専門学校（埼玉県）在籍中、1年間で「日本の礼儀作法・初級」を

取得、全員日系企業に就職しました。（資格取得者の就職率98%）

●出身国／ネパール、ベトナム、フィリピン、カンボジア、インド、台湾

幹部養成コース

医療・介護福祉士

日本企業学生選考

一般教養・高度人材技能（幹部養成コース）
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日本企業入社前に重要課題を学び、解決
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日本企業の面接を
サポートいたします
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日本企業就職に
最も有利！
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Lấy được bằng cấp về  các Nghi  i  thức xã giao của Nhật
Có thể  đạt  được tỉ  xin được việc làm tại  doanh nghiệp Nhật  Bản là98%

Mang lại lợi ích tốt
nhất cho công việc
trong các doanh 
nghiệp Nhật Bản.

Tuyển chọn sinh viên
Doanh nghiệp
Nhật Bản

Nhập học

Đào tạo cơbản, đào tạo kỹ năng cho nhân

Học tập và giải quyết các vấn đề cần thiết trước khi vào doanh nghiệp. ,Hỗ trợ việc phỏng vấn trong 
các doanh nghiệp Nhật 

Trong khi học tập tại trường Trung cấp thông tin Trung ương Pháp nhân (tỉnh Saitama) 
trong 1 năm được cấp bằng sơ cấp về nghi thức xã giao Nhật,tất cả học sinh đã xin việc 
vào các doanh nghiệp Nhật và tỉ lệ tìm được việc làm của những người có bằng là 98%.   

「日本の礼儀作法」の資格

高度技術者（エンジニア）
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就職率98%達成
「日本の礼儀作法」の資格を取得で、

！日本企業への いたしました
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Nngười trao tặng Bằng chứng nhận của Hiệp hội
Văn hóa ứng xử truyền thống Nhật My Star.

Người đại diện đời thứ 41 trong gia
đình Shijo Takahiko Shijo

Hiệp hội văn hóa ứng xử truyền thống Nhật
Bản My Star là tổ chức đoàn thể có mọi

người khắp các quốc gia có quyền lực trong
việc nghiên cứu nghi thức xã giao và làm

việc một cách phổ cập. 

Lấy được bằng sơ cấp về các Nghi thức xã giao của Nhật.

Trao "Thẻ chứng nhận" và "Giấy chứng nhận" cho người đạt được bằng cấp.

Giáo sư/ Giảng viên

Học lên Giáo sư / Giảng viên

Cao cấp

Học lên Cao cấp 

Trung cấp 

Học lên Trung cấp 

Trình độ đạt được và thể chế  Bằng cấp chứng nhận

Sơ cấp 

Khóa đào tạo cán bộ

●Đến từ các nước : Nê-pan, Việt Nam, Philipine, Campuchia, Ấn Độ, Đài Loan
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Bằng chứng nhận về nghi thức xã giao Nhật
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