Lớp học Nihongo Hiroba
Bạn có đang gặp khó khăn về 「Tiếng Nhật trong sách giáo khoa thật là khó !」 hay 「Muốn nói được
tiếng Nhật nhiều hơn với bạn bè !」 không ?
Lớp học tiếng Nhật dành cho trẻ em có liên hệ đến nước ngoài.

Vậy chúng ta cùng nhau học tập vui vẻ nhé !
! Để phòng ngừa vi rút Corona chủng mới, hiện nay chỉ có lớp học ở Kurosaki đang mở lại.
Lớp học ở Kokura đang ngừng dạy.
! Về việc mở lại lớp học ở Kokura, chúng tôi sẽ thông báo trên Home Page ngay sau khi có
quyết định

Chúng tôi đang hỗ trợ cho những trẻ em như sau.

•

Những trẻ em mới đến Nhật Bản, hầu như không hiểu được tiếng Nhật

•

Những trẻ em tuy hội thoại được, nhưng không theo kịp tiếng Nhật trong
giờ học

Đối
tượng

•

Những trẻ em muốn dạy học bằng tiếng Nhật dễ hiểu

※Đáp ứng tư vấn cho cả phụ huynh.
Ví dụ như...

・ Những phụ huynh đang có cảm giác bất an về giáo dục ở Nhật Bản, không hiểu về
những vấn đề của nhà trường.

・ Những phụ huynh muốn đọc được thư từ trường học hay nhà trẻ, v.v...
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Miễn phí (0 yên)

①Lớp học ở Kokura ×Đang ngừng dạy×

Kokura Chuo Shimin Senta(Kokurakitaku Sakaicho 2-4-24)
→ Từ ga JR「Kokura」đi bộ tới mất 15 phút, hoặc là từ ga tàu đường ray đơn
「Heiwadori」đi bộ tới mất 10 phút.
Địa
điểm

Từ Cha Cha Town đi bộ tới mất 5 phút, từ trường tiểu học Kokura Chuo đi bộ tới
mất 3 phút.
②Lớp học ở Kurosaki 〇 Đang mở lại 〇
Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu (Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 Com City 3F)
→Từ ga JR 「Kurosaki」đi bộ tới mất 3 phút

①Thứ ba hàng tuần 16：00-17：30 × Đang ngừng dạy ×
Ngày
giờ

②Thứ bảy hàng tuần 10：00-11：30 〇 Đang mở lại 〇

Cần phải đăng ký trước.
※Để phòng ngừa vi rút Corona chủng mới lây lan, cũng có lúc giới hạn số lượng
người tham một lần học.
Nếu quí vị có nguyện vọng tham gia, xin vui lòng liên hệ trước (Nếu tùy tiện đến
Ngoài
ra

tham gia cũng có thể không được đáp ứng).
Xin vui lòng điện thoại tới số (093-642-5931) hay bằng e-mail ( r.miyaji@kitaq-koryu.jp)
để đăng ký.
※Khi tham gia, xin vui lòng hợp tác và thấu hiểu các biện pháp ứng phó lây nhiễm của
Hiệp Hội đã quy định, như là rửa tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

Tờ rơi tuyển thí sinh tham gia 「Nihongo Hiroba」→
Tờ rơi lớp học Nihongo Hiroba năm 2020 【Kurosaki】.pdf

Lịch học từ tháng 3～tháng 10 lớp học Nihongo Hiroba năm 2020 【Kurosaki】.pdf
Tờ rơi tuyển học sinh tình nguyện→

Lớp học Kokura & Lớp học Kurosaki
Tài trợ：Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Đồng tài trợ：Thành phố Kitakyushu
Bảo trợ：Hội đồng giáo dục Thành phố Kitakyushu

Lớp học vào kỳ nghỉ hè Nihongo Hiroba
Ngày giờ： Để phòng ngừa vi rút Corona chủng mới, lớp học hè năm nay nghỉ.
Địa điểm：Trường tiểu học Kokura Chuo (Kokurakitaku Sakaicho 2-4-1)
Phí tham gia：Miễn phí
Liên hệ để đăng ký：
TEL ：093-643-5931 FAX：093-643-6466
E-mail： r.miyaji@kitaq-koryu.jp (Cô Miyaji )
Tờ rơi tuyển thí sinh tham gia → Đang chuẩn bị
Tài trợ：Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Đồng tài trợ：Thành phố Kitakyushu
Bảo trợ：Hội đồng giáo dục Thành phố Kitakyushu

★☆★Giáo trình dành cho trẻ em (chữ Hiragana), quí vị có kích vào đây để tải xuống★☆★
LEVEL1 よめるかな? ⇒ あ～わ行・だくおん・ようおん
LEVEL2 かけるかな? ⇒ あ～わ行・だくおん
Thưởng ⇒ ぬりえ・ しりとり

