Niên độ năm Bình Thành 30 -Năm 2018

ベトナム語

～『Thông báo về Khóa học Tiếng Nhật

Bạn có muốn học tiếng Nhật không?

dành cho người nước ngoài 』～

Chúng tôi tổ chức khóa học tiếng Nhật sơ cấp dành cho người nước ngoài tại 7 địa điểm trên toàn tỉnh, với
thời lượng khoảng 6 tháng / năm. Quý vị nào muốn học tiếng Nhật sơ cấp, hãy chọn địa điểm phù hợp và
tham gia cùng chúng tôi.

Chương trình học cụ thể về
"Khóa học Tiếng Nhật dành cho người nước ngoài" năm 2018
Địa chỉ cụ thể

Địa điểm

Thứ 3

Kỳ mùa thu: 9/4~12/4

19:00~21:00

Kỳ mùa xuân :4/19~7/12

Thứ 5

Kỳ mùa thu: 9/20~12/6

19:00～21:00

Hofu

Hội trường phúc lợi văn hóa
Thành phố Hofu (Cạnh Hội
trường công ích thành phố Hofu)

Kỳ mùa xuân :5/8~7/24

Thứ 3

Kỳ mùa thu: 9/4~11/20

19:00～21:00

Hội trường giao lưu quốc tế Tỉnh
Yamaguchi (Trong khuôn viên
trường Đại học Yamaguchi)

Kỳ mùa xuân :4/14~7/7

Yamaguchi

Ube

Phòng hội nghị tầng 2 Hội công
nghiệp Tokiwa (Trước khoa công
nghiệp Đại học Yamaguchi)

Kỳ mùa xuân : 4/25~7/11

Hagi

Shimonoseki

Trao đổi Liên lạc

Học phí

1,000
Yên

0833-91-5016

1,500
Yên

083-973-0420

500Yên

090-9062-3604

/tháng

Fujimoto

500

083-925-2969

Yên

Fukiya

Thứ 4

500

0836-33-0822

Kỳ mùa thu: 9/26~12/12

19:00～21:00

Yên

Kodera

Hội trường Nhân dân Thành phố
Hagi (Trước UBND Thành phố
Hagi)

Kỳ mùa xuân : 4/18~7/4

Thứ 4

090-7778-5759

Kỳ mùa thu: 9/12~11/28

19:00～21:00

1,000
Yên

Phòng hội nghị tầng 8 Kaikyo
Messe (Cạnh Tháp Kaikyo Yume)

Kỳ mùa xuân :4/9~7/2

Thứ 2

083-254-1669

Kỳ mùa thu: 9/3~12/10

18:30～20:30

1,000
Yên

Trung tâm bảo hiểm Tokuyama –
Thành phố Shunan (Cạnh
ngân .hàng Yamaguchi, Chi nhánh
Tokushima)

Shunan

Ngày giờ

Kỳ mùa xuân : 4/3~6/19

Hội trường phúc lợi Thành phố
Iwakuni

Iwakuni

Thời gian khóa học

Kawamura

Ishii

Thứ 7
12:30～14:30

Kỳ mùa thu: 9/15~12/8
15:00～17:00

Nakashima

Shinmura

※ Không cần đăng ký trước. Đúng ngày khai giảng khóa học hãy tới làm thủ tục trực tiếp tại địa điểm muốn học.
※ Học phí ghi ở trên là tính cho cả khóa học. Hãy trả học phí vào hôm khai giảng.
※ Buổi đầu tiên sẽ có bài kiểm tra để xếp lớp hoặc phỏng vấn đơn giản đối với học viên.
※ Tại Yamaguchi, Ube, Hagi, Shimonoseki có cả Kỳ học mùa đông (Từ tháng 1 ~ tháng 3). Ở Hofu thì có tổ chức lớp học dự bị
cho các kỳ học vào tháng 4 và Kỳ mùa đông. Cụ thể hãy thảo luận trực tiếp với trung tâm các bạn muốn theo học.
※Quý vị nào quan tâm tới hoạt động tình nguyện dạy tiếng Nhật, xin hãy thảo luận với Hiệp hội giao lưu quốc tế Tỉnh Yamaguchi
（Mọi thắc mắc tổng hợp xin liên lạc tới:）

（公財）山口県国際交流協会

Số bưu điện: 753-0082

Yamaguchi International Exchange Association

Thành phố Yamaguchi - Phố Mizunouecho 1-7
TEL：083-925-7353 ／ FAX：083-920-4144

Hiệp hội giao lưu quốc tế Tỉnh Yamaguchi

Email：yiea.info@yiea.or.jp

