
   LỚP TIẾNG NHẬTCHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẤU 

 
 
 

Ở "LỚP TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẤU " 

・Bạn sẽ vừa học tiếng Nhật, vừa được giao lưu giữa các bạn người nước ngoài hầu 

như chưa hiểu tiếng Nhật khác và các hỗ trợ viên tiếng Nhật. 

・Ngoài ra còn được tham gia các sự kiện ở địa phương. 
 
 
 
 

Thời gian: Từ 17/9 đến 12/11 Thứ bảy  （Nghỉ ngày 15/10） 

 13:30~16:30 (13:15 bắt đầu đăng ký vào lớp) 

Số buổi: 8 buổi 

Địa điểm: Owariasahi ChuoKominkan 
  

Vật dụng mang theo: Bút viết, vở ghi  Đối tượng：Người trên 16 tuổi  

                  Số lượng tuyển: 20 người 

Cách đăng ký: Các bạn muốn đăng ký tham gia lớp học tiếng Nhật này, 

 hãy gửi phiếu đăng ký lớp học phía dưới qua FAX hoặc bưu điện,   

 hoặc trả lời những nội dung sau qua email. (Nhận đăng ký tới ngày 9/9 (thứ 6)) 

 

 

Phiếu đăng ký  Lớp tiếng Nhật cho người mới bắt đầu  

Họ tên  Tư cách lưu trú  

Địa chỉ  Quốc tịch  

Điện thoại  Email  

※ Trong trường hợp số người đăng ký nhiều, không thể tiếp nhận thêm, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn. 

※ Bạn có thể tham gia những buổi vẫn còn chỗ trống.  

※ Chúng tôi sẽ chụp ảnh, quay video các buổi hoạt động. Nếu như bạn không muốn thì vui lòng thông báo trước. 

※ Vui lòng đeo khẩu trang khi tham gia. ※ Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ chỉ sử dụng cho hoạt động này. 

 

 
 

 

 

Địa chỉ liên hệ・Đăng ký Aichi-ken Tabunka Kyosei Suishinshitsu 

Địachỉ: 〒460-8501 Nagoya-shi, Naka-ku, San no Maru, 3-1-2 

TEL: 052-954-6138 FAX: 052-971-8736 Email: tabunka@pref.aichi.lg.jp 

URL: https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/ 

Đơn vị tổ chức chính: Aichi-ken  Đồng tổ chức: Thành phố Owariasahi  Tổ chức hợp đồng:Nagoya YWCA 

Miễn 

Phí 
 

Symbol of Aichi Multicultural Society 



NỘI DUNG HỌC 

Từ 17/9 đến 12/11 Thứ bảy 

 

 Hội trường:Owariasahi ChuoKominkan 

 

 

 

 

Số lần Tháng Ngày Địa điểm Chủ đề Hoạt động chính      

Buổi 

1 

9 

 

 17 

Chuo 

Kominkan 

định hướng 

tự giới thiệu 

định hướng, 

Kiểm tra trình độ tiếng Nhật 

Giới thiệu tên và quốc gia của bạn 

Buổi 

2 

24 gia đình 

Nơi sinh 

Nói về gia đình của bạn 

Giới thiệu những địa điểm hoặc những  món 

độ nổi tiếng  ở nơi bạn sinh ra 

Buổi 

3 

10   １ Sự kiện hàng năm 

Bạn sống ở đâu 

Giới thiệu các sự kiện hàng năm ở 

quốc gia của bạn 

Nói về nơi bạn sống 

Buổi 

4 

  ８ Tham gia ngày hội 

công dân 

 

Buổi 

5 

 ２２  Kỷ niệm về các sự 

kiện hàng năm 

món ăn 

Nói về những sự kiện bạn đã trải qua 

Nói về món ăn yêu thích của bạn 

Buổi 

6 

２９ Ngày của tôi 

Ngày nghi ̉

Nói về những việc bạn làm trong một ngày 

Nói về những việc bạn hay làm vào ngày nghỉ 

Buổi 

7 

11   ５ Bạn muốn đi đâu, 

 làm gì 

Kho báu / yêu thích 

Nói về bạn muốn đi đâu và làm gì vào 

những ngày nghỉ. 

Giới thiệu những gì bạn đáng trân trọng 

Buổi 

8 

 １２  Nhìn lại cho đến nay 

bản tóm tắt 

Xem lại những gì bạn đã học cho đến nay 

Nói về những gì bạn có thể làm 

◆Địa chỉ◆ 

Owariasahi-shi, Higashidaidochoyamanouchi 2140-２ 

◆Cách đi◆ 

Bằng tàu điện: 5 phút đi bộ từ ga Owariasahi 

Bãi đậu xe: Có （Đối với 20 xe） 


