KIMITSU
Hoa thành phố

Dân số 88.400 người
Ngành công nghiệp sắt thép,
ngành công nghiệp lấy mẫu sỏi,
Nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ
Diện tích 318,81㎢
Nhiệt độ trung bình hàng năm 15,6 ℃
Hoa thành phố "Mitsuba Azalea"
City Tree "Nhân vật Boku"
Nhân vật linh vật của thành phố
"Kimipyon"

Sapporo

Mitsuba Azalea

Nagoya Tokyo
Osaka

Kimitsu

Đền Jinyaji, Kanto cổ nhất (văn hóa)

Fukuoka

Cách đi
Truờng hợp đến bằng tàu điện

Từ ga Tokyo (Yaesu cửa nam)・
・
・
・
・
・khoảng 71 phút
・khoảng 44 phút
Sân bay Haneda (xe buýt limousine)・

Truờng hợp đến bằng ôtô

Từ ga Tokyo(qua Tokyo Aqua Line）
・
・
・
・khoảng 60 phút
Sân bay Haneda・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・khoảng 68 phút

Kujukutani (tự nhiên)

Nippon Steel Kimitsu
Iron Works (Công nghiệp)

Kết nối niềm vui – Thăm quan, du lịch
Trạm Tokyo
Vịnh Tokyo Aqua Line

Trạm Yokohama

Kimitsu

15 phút đến Bãi biển bằng ô tô
60 phút đến Kamogawa bằng xe buýt

90 phút đến TDL bằng tàu điện

Tập đoàn Tsubasa đồng hành cùng
Việt Nam xây dựng tương lai tươi sáng

Học viện quốc tế Tsubasa

Lịch sử thành lập

Địa chỉ: 2-5-19 Kubo- Kimitsu-Tỉnh Chiba 299-1152 Nhật Bản

1987 Mở quán càphê Emile

Tổng giám đốc

Hiroshi Amagasa

TEL.0439 ‑32‑1905

FAX.0439‑32‑1906

1991 Thành lập công ty TNHH All project

https://tsubasa-fudosan.com

2000 Mở trung tâm chăm sóc điều duỡng tại nhà Tsubasa

▶ Đất ở, cho thuê mua bán nhà,quản lý nhà cao tầng
▶ Quảng cáo · Thiết kế · Khuyến mãi · Quản lý

2005 Mở trung tâm dịch vụ chăm sóc ban ngày Tsubasa
2007 Mở trung tâm dịch vụ chăm sóc trong ngày Sadamoto
2010 Thành lập nhóm Fukufuku Tsubasa
Thành lập trung tâm phúc lợi xã hôi Shishinkai
2011 Thành lập trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho nguời cao tuổi Tsubasa
2012 Mở nhà trẻ Tsubasa
2014 Thành lập trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho người cao tuổi
Yumenosato
2014 Thành lập công ty TNHH bất động sản Tsubasa
2019 Mở truờng Nhật ngữ : Học viện quốc tế Tsubasa

Công ty dịch vụ phúc lợi xã hội Shishinkai Công ty TNHH All project.co.Ltd
Địa chỉ: 3-1 Sugiyatsu-Kimitsu- Tỉnh Chiba 299-1135 Nhật Bản

TEL.0 4 3 9 ‑5 0 ‑3 3 01

Địa chỉ: 3-6-19 Hitomi-Kimitsu-Tỉnh Chiba 299-1132 Nhật Bản

TEL.0 4 3 9 ‑57‑ 6 6 6 5

https://tsubasa-shishinkai.com

http://allkaigo.com

▶

Trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho

▶

Trung tâm dịch vụ chăm sóc trong ngày Tsubasa Kimitsu

nguời cao tuổi Yumenosato

▶

Trung tâm dịch vụ chăm sóc ban ngày Tsubasa Sadamoto

Trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho

▶

Nhóm Home Fukufuku

nguời cao tuổi Tsubasa

▶

Consola Tsubasa

▶

▶

▶

Trường mẫu giáo Tsubasa

Quán mì Kantora
Truy cập
từ điện thoại

Tập đoàn Tsubasa của chúng tôi luôn triển khai mở rộng và phát triển các ngành
nghề, liên kết chặt chẽ với địa phuơng nhằm đóng góp và thúc đẩy cho hoạt động và

Tsubasa
International
Academy
Địa chỉ: 2-5-19 Kubo-Kimitsu-Tỉnh Chiba
299-1152 Nhật Bản

e-mail:info@tia.tsubasa-gr.jp

sự phát triển của thành phố Kimitsu.
allkaigo.com

Tinh thần xây dựng
Với đội ngũ nhân lực ưu tú và đầy lòng nhiệt huyết, chúng tôi sẽ giúp đỡ,
tạo cơ hội cho các bạn có thể biến uớc mơ thành hiện thực.

Mục tiêu TIA đang
hướng đến

Các bạn à, với trái tim mạnh mẽ, không chịu khuất
phục lùi bước truớc khó khăn chúng ta hãy nắm bắt
lấy ước mơ của mình, tung cánh cùng Tsubasa để
biến giấc mơ đó thành hiện thực.
Hỗ trợ học tập
Năng lực tiếng
Nhật cho doanh nghiệp Nhật

· Trợ cấp học bổng

Hướng tới
tương lai với

· Giao lưu văn hóa với địa phương
· Phân lớp học theo trình độ

Ba hỗ trợ

Tập đoàn Tsubasa

Lời ngỏ từ Tổng giám đốc
· Tư vấn, định huớng nghề nghiệp từ khi vào truờng
· Liên kết hợp tác với các công ty trong khu vực
· Sau giờ học tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng tìm
kiếm việc làm tại Nhật Bản

Hỗ trợ nghề nghiệp
Tsubasa International Academy

· Chỗ ở trong ký túc xá
· Giới thiệu việc làm bán thời gian miễn phí

Tương lai của bạn
sẽ bắt đầu từ nơi đây

· Tham gia các hoạt động địa phương

Hỗ trợ cuộc sống

Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có 3 anh em trai tại thành phố Kimitsu
thuộc tỉnh Chiba.
Khi còn nhỏ tôi là một đứa trẻ tinh nghịch, lém lỉnh và ghét chuyện học hành.Năm 23
tuổi tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc mở một quán càphê nhỏ với số tiền
tiết kiệm có đuợc. Từ đó tôi đã trở thành giám đốc của một công ty nhỏ. Và đó là câu
chuyện của 30 năm về truớc. Trong suốt quãng thời gian đó công việc kinh doanh
không phải lúc nào cũng được suôn sẻ,thuận lợi, tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn
trở ngại. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ động viên của mọi người mà hiện nay tôi đã làm
tổng giám đốc của tập đoàn gồm 3 công ty, với số lượng nhân viên là 300 nguời làm
trong nhiều lĩnh vực.
Để đáp lại công ơn giúp đỡ của mọi người tôi muốn làm việc
gì đó cho thế hệ tuơng lai sau này, đó chính là động lực để tôi
xây dựng Học viện quốc tế Tsubasa.
Với mơ uớc học tập tại Nhật Bản, với khát vọng đổi đời thì xin
mời các bạn hãy đến với Học viện quốc tế Tsubasa Kimitsu
chúng tôi sẽ tạo ra cho các bạn những cơ hội tốt nhất,
để xây cho mình một nền tảng vững chắc và tương lai tươi
sáng.
Tổng giám đốc
Hiroshi Amagasa

