2021年度

Online Nihongo Hiroba for Kids
A class for children that require support with
their Japanese language study.
We do also play games and hold parties
from time to time.
✓ Day/Time：Every Saturday
10:30am – 11:30am
✓ Fee : Free
✓ Location : Online
(join us from the comfort of your home)
✓ Join via : ZOOM (online meeting software)
*PC/Smartphone/tablet etc. Internet connection
required. Wi-Fi connection recommended for
smartphones and tablets.
✓ Registration : For those interested in joining,
please contact us by email or telephone.
(English support available)
Kitakyushu International Association
Tel: 093-643-5931 (Ms. Suenobu) FAX: 093-643-6466
Email: m.suenobu@kitaq-koryu.jp
ComCity 3F
(Kitakyushu City, Yahatanishi-ku, Kurosaki 3-15-3)

Lớp học tiếng Nhật online Hiroba
Lớp học tiếng Nhật nhằm giúp đỡ các em nhỏ đang
gặp khó khăn trong việc học tiếng Nhật
Giúp đỡ làm bài tập tiếng Nhật
Thỉnh thoảng có tổ chức trò chơi và tiệc
 Thời gian：Mỗi thứ 7 hàng tuần
Buổi sáng 10 giờ 30 – 11 giờ 30
 Lệ phí：Miễn phí（ 0 yên ）
 Địa điểm：Tại nhà riêng（chúng tôi sử dụng
Zoom,xin mời tham gia ngay tại nhà của mình）
 Phương pháp：Sử dụng bằng Internet（zoom）
※ Cần sử dụng Internet. Có wifi thì tốt.
Cần một trong những dụng cụ như máy tính,
máy tính bảng, hoặc điện thoại thông minh.
 Đăng kí：Người muốn đăng kí, xin vui lòng gọi
điện hoặc gửi email đến địa chỉ bên dưới.(Có thể
đăng kí bằng tiếng Việt)
Hội pháp nhân công ích
Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Số điện thoại： 093-643-5931(Cô Suenobu)
Fax： 093-643-6466
Email：m.suenobu@kitaq-koryu.jp
Địa chỉ：Thành phố Kitakyushu Yahata Nishiku
Kurosaki 3 -15 -3 Comcity 3F

일본어 광장 온라인

日语广场 线上学习会

일본어 지원이 필요한 어린이를 위한 교실입니다.
일본어 공부를 도와드립니다.
게임이나 파티도 가끔 합니다.
⚫ 일시：매주 토요일
오전 10시 30분～오전 11시 30분
⚫ 요금：무료（￥０）
⚫ 장소：자택
⚫ 방법：인터넷(ZOOM)을 사용합니다.
※인터넷이 필요합니다. Wi-Fi가 있으면 좋습니다.
컴퓨터, 태블릿, 스마트폰 중 하나가 필요합니다.
⚫ 신청：참가를 희망하시는 분은 ↓에 전화나 메일을
주세요.（한국어라도 괜찮아요）

面向需要帮助学习日语的孩子的教室。
帮助大家学习日语。
不定期举办游戏活动和交流会。

공익재단법인 기타큐슈 국제교류협회
전화： 093-643-5931 （스에노부）팩스： 093-643-6466
메일：m.suenobu@kitaq-koryu.jp
주소：
기타큐슈시 야하타니시구 구로사키 ３-１５-３ 콤시티 ３층
（主催）北九州国際交流協会

◼

时间：每星期六
上午10点30分～上午11点30分
◼ 费用：免费
◼ 地点：在家
◼ 方法：上网使用zoom软件
※家里需要有电脑､平板电脑､手机的任何一种。
◼ 报名： 请以打电话或者发送邮件等形式
报名（可以用中文报名）
公益財団法人 北九州国際交流協会
電話： 093-643-5931 （末(すえ)延(のぶ)）
FAX： 093-643-6466
郵件地址：m.suenobu@kitaq-koryu.jp
住所：北九州市八幡西区黒崎3－15－3 Comcity ３階

（共催）北九州市

（後援）北九州教育委員会

令和３年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

