ベトナム語

Khóa học tiếng Nhật
dành cho người nước ngoài
◆ Giảng viên tiếng Nhật chuyên nghiệp sẽ dạy bạn từ những điều cơ bản.
◆ Bồi dưỡng các kỹ năng “nghe”, “nói”, “đọc”, “viết”.

Thời gian

4~ 7 năm 2022

Tháng

18:30～20:30

Tầng 1 Minna no Mori Gifu Media Cosmos

Địa điểm

（Gifu-shi, Tsukasa-machi 40-5）
※Tùy thuộc vào tình hình của virus corona chủng mới, có thể được chuyển đổi thành lớp học trực tuyến

Các lớp học
và
học phí

Lớp học

Thời gian

Sơ cấp Ⅰ

Thứ ba, năm

Sơ cấp Ⅱ

Thứ hai, tư

Sơ cấp EX
Sơ cấp Ⅰ:

Số người

Học phí

Thứ sáu

11 người /

￥12,000

(26 buổi học)

Tiền giáo trình (sách)

Minna no Nihongo I sách chính
chú giải

￥2,750

Minna no Nihongo II sách chính

￥2,750

￥12,000

(26 buổi học)
￥6,000

￥2,200

(13 buổi học)

Sơ cấp Ⅱ:

6 người /

Hãy đăng ký theo mẫu đăng ký.
（Tiếp nhận cả điện thoại và email）

Đăng ký

chú giải

￥2,200

Sơ cấp EX:

10 người

☛

Mẫu
đăng ký

Kiểm tra tiếng Nhật

Để kiểm tra trình độ tiếng Nhât, chúng tôi sẽ có bài kiểm tra viết và phỏng vấn bằng tiếng
Nhật. Những người muốn học ở Khóa học tiếng Nhật, vui lòng đến sau khi đã đăng ký

10 tháng３năm 2022 (Thứ năm) 18:00～19:30

Thời gian: Ngày

Địa điểm: Khu giao lưu đa văn hóa tầng 1 Minna no Mori Gifu Media Cosmos

Địa chỉ liên hệ

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP. Gifu
（Gifu City International Exchange Association）

〒500-8076
Gifu-shi, Tsukasa-machi 40-5
Trung tâm giao lưu văn hóa, tầng 1 Minna no Mori Gifu Media Cosmos
TEL＆FAX：058 ｰ 263 ｰ 1741／E-mail : gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp
※Lớp học tiếng Nhật này sẽ nhận hỗ trợ từ thành phố Gifu, nên chúng tôi sẽ ưu tiên tiếp nhận những người đang sinh sống, làm việc
và đi học tại thành phố Gifu.

