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Thưa các bậc phụ huynh lưu học sinh đang theo học hoặc đã trúng tuyển vào trường Đại học Châu 

Á Thái Bình Dương, Nhật Bản (APU) 

 

Tôi vừa đến thăm trường APU, gặp gỡ lãnh đạo của trường và 1 số lưu học sinh Việt Nam, thăm nơi 

học tập, nghiên cứu và các khu vực sinh hoạt của học sinh. Thật là tuyệt vời khi được đến thăm và 

tận mắt thấy một môi trường giáo dục tốt đến như vậy. Nhà trường nằm trên 1 khu đồi hướng ra vịnh 

với cảnh đẹp tuyệt vời và bầu không khí trong lành, các tiện nghi học tập và sinh hoạt đều đảm bảo ở 

mức rất cao. Với hàng nghìn sinh viên, trong đó 50% từ các nước ngoài, đây là 1 trường Đại học 

quốc tế với nhiều ngôn ngữ và các nền văn hóa khác nhau. Với 2 thứ tiếng chính được dùng trong 

dạy và học (và nhiều ngôn ngữ khác trong đó có tiếng Việt cũng được dạy và học ở đây), sinh viên 

có điều kiện để chuẩn bị tốt hành trang cho việc chọn nghề sau này, cả kiến thức và ngôn ngữ, hiểu 

biết về văn hóa các nước. Nếp sống ở đây rất lành mạnh, kỷ cương và đầy văn hóa. 

 

Nước Nhật vừa trải qua những ngày thử thách với động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân. Nhưng từ 

khu vực Đông Bắc đang cần những nỗ lực lớn để khôi phục, tái thiết cuộc sống, kể cả việc học hành 

ở các khu vực khác đang trở lại bình thường. Năm học mới đã bắt đầu, các vị phụ huynh học sinh có 

thể yên tâm cho con em sang Nhật bước vào năm học mới. 

 

Đặc biệt APU ở Beppu, Oita, cách khu vực bị thảm họa khoảng 1000km, rất an toàn và yên ổn, các 

vị hoàn toàn có thể yên tâm về môi trường tự nhiên và xã hội cho cuộc sống và học tập của con em 

mình. 

 

Xin gửi đến các vị những lời chúc tốt đẹp nhất! 
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