
Ngày 15 Tháng 11 Năm 2021 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG TRƯỜNG HỌC BÓNG ĐÁ KAWASAKI FRONTALE 

KAWASAKI FRONTALE và Công ty TNHH BECAMEX TOKYU (dưới đây gọi là “BECAMEX 

TOKYU”), công ty con của Tập đoàn TOKYU (dưới đây gọi là “TOKYU”) đang tiến hành thực hiện các 

công tác chuẩn bị khai giảng trường học bóng đá đầu tiên được thành lập bởi một Câu lạc bộ J-League tại 

Việt Nam, sau khi thỏa thuận cơ bản giữa hai bên được ký kết vào tháng 5 năm 2021. 

Ban đầu, trường học bóng đá dự định khai giảng vào tháng 9 năm 2021, nhưng kế hoạch đã thay 

đổi đáng kể do sự lây lan của biến chủng virus Corona mới ở Việt Nam. Hiện tại, khi số lượng 

người nhiễm biến chủng virus Corona mới đã giảm và các biện pháp giãn cách xã hội cũng được 

bãi bỏ nhờ vào việc bao phủ vaccine khắp Việt Nam, trường học bóng đá KAWASAKI 

FRONTALE xin phép thông báo về kế hoạch khai giảng trong thời gian tới. 

KAWASAKI FRONTALE và BECAMEX TOKYU mong muốn thông qua dự án trường học bóng 

đá lần này có thể thực hiện các hoạt động phát triển bóng đá tại Việt Nam, đào tạo nên những cầu 

thủ xuất sắc, bên cạnh đó góp phần phát triển địa phương thông qua bóng đá, mang đến một môi 

trường hỗ trợ sự phát triển về văn hóa, giáo dục cho trẻ em -những người sẽ dẫn dắt tương lai của 

Thành phố mới Bình Dương. 

     

▪ Ngày khai giảng dự kiến: 

Ngày 6 tháng 12 năm 2021 (thứ Hai) 

※ Trước ngày khai giảng chính thức, trường sẽ tổ chức buổi trải nghiệm từ ngày 22/11 (thứ Hai). 

 

▪ Địa chỉ trường học: 

Thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

      Thông tin cụ thể xem tại đây 

 

▪ Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

Kawasaki Frontale Co., Ltd. 

Địa chỉ: 4-8-52 Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki-shi. 

Zip code: 213-0013 

SĐT: 0570-000565  Email: info@frontale.co.jp  

https://drive.google.com/file/d/12CkR2qUkO5oRwDNo3LNeMrT2SWpKuy_j/view?usp=sharing
file:///C:/Users/admin/Downloads/info@frontale.co.jp

