CÁC LỚP TIẾNG NHẬT TRONG THÀNH PHỐ
KITAKYUSHU
Tháng 7 năm 2021
Nơi phát hành：
（Công ích）Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu
Số điện thoại:093-643-5931

Kokura Kitaku
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Lớp học Tiếng Nhật Toriazu
Thứ tư（Tuần 1 đến tuần 4）
6:30pm – 8:00pm
※Tuần thứ 5 nghỉ / Các ngày lễ, Obon, tuần lễ vàng, tết sẽ nghỉ
1 lần 100 yên（Sử dụng cho phí tài liệu, copy）
Shogai Gakushu Sogo Senta / Kokurakitaku Daimon 1-6-43
Từ ga tàu điện Nishi Kokura, đi bộ 10 phút

Liên hệ
Ikeda
TEL:090-3304-2674
Email: toriaezunihongo@gmail.com
Lớp học chủ yếu các nước Châu Á, tập hợp người học đến từ hơn 20 quốc gia, có thể học hỏi nhiều nền văn hóa
đa quốc gia.
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Lớp học tiếng Nhật dành cho Mama và Papa tại Kokura
Thứ sáu Từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 00
※Các ngày lịch đỏ, tuần lễ vàng, tết sẽ nghỉ
Miễn phí
Kitakyushu Shiritsu Kosodate Fureai Koryu Puraza / Kokurakitaku Asano 3-8-1 AIM 3F
Từ ga Kokura đi bộ 5 phút

Liện hệ
Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu Cô Yamane TEL:093-643-5931 Email: kia@kitaq-koryu.jp
Giữ trẻ
Có（Mất phí）
Học tiếng Nhật thiết yếu để giao tiếp với nhiều người đến từ các nước khác nhau trong sinh hoạt đời thường.
Toàn là những người mới bắt đầu học tiếng Nhật, nên mọi người rất thân thiết với nhau. Nhất định hãy cùng nhau
học tiếng Nhật nhé！
※Các bạn du học sinh không thể tham gia được.

Kokura Minamiku
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Lớp học tiếng Nhật Minami Kokura KONAN JLC
Thứ bảy（Từ tuần 1～ tuần 4）2:00 p.m.～4:00 p.m.
※ Nghỉ vào thứ 7 của tuần thứ 5
1 lần 100 yên（Sử dụng cho phí in tài liệu, copy）
Koutoku simin centre / Kokura minamiku tokuriki6-3-2
Tàu Monoreru Từ ga Tokuriki arashi yamaguchi đi bộ 5 phút

Liên hệ
Kodera
TEL:090-2854-1215
Email: kitaq.konan.jlc@gmail.com
Đây là lớp học có bầu không khí gần gũi, thân thiện với cộng đồng. Các trẻ em cũng được chào đón！
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

GYC Nihongoccha☆
Thứ 3 7:00 p.m.～8:45 p.m.
※Có nghỉ hè, nghỉ xuân
1 lần 10 yên（Sử dụng in tài liệu, copy, bánh kẹo）
Kitakyushu shiritsu daigaku 2 goukan 2F 220 Jisshusitsu／Kokura Minamiku Kitagata 4-2-1
※Có khả năng đáp ứng qua Online
Ngay cạnh ga Keibajou Monoreru
Ngay cạnh điểm dừng xe bus Kitakyushu shiritsu daigaku mae ・ Nishitetsu bus Kitagata

Liên hệ
Kobayashi
TEL:093-964-4259
Email: nihongo.cha.gyc@gmail.com
Đây là lớp học tiếng Nhật do các bạn sinh viên của trường đại học Kyushu.
Vì là lớp học của các bạn sinh viên, nên chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhưng các bạn sinh viên sẽ cố gắng
hết sức với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ngoài ra, có nhiều tài liệu học tập tiếng Nhật, có các cố vấn, nên sẽ phù hợp với
từng nhu cầu của học viên. Hơn nữa,sẽ có các sự kiện như ngắm trăng, viết thiệp năm mới, mọi người sẽ cùng nhau
học tập vui vẻ, cũng có liên hoan nữa đấy！

Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Lớp học tiếng Nhật Shimosone
Thứ 7（Tuần 1～tuần 4） 2:00 p.m.～4:30 p.m.
※Nghỉ vào thứ 7 của tuần thứ 5
1 lần 100 yên（Sử dụng cho phí in tài liệu, copy）
Tahara shimin centre / Kokura minamiku Tahara 3-16-31
Tàu điện JR xuống ga Shimosone tuyến tàu Nippou→ ra cổng phía nam nhà ga đi bộ
khoảng 10 phút
Xuống tại trạm xe bus Nishitetsu bus taharashinmachi, đi bộ khoảng 6 phút

Liên hệ
Takagi
TEL:080-3187-8977
Email: kaorurue@hotmail.com
Mặc dù chủ yếu học để thi năng lực tiếng Nhật, nhưng cũng có tổ chức các sự kiện, mọi người rất thân thiết với
nhau. Chúng tôi cũng đang tuyển tình nguyện viên, nếu có nhã ý xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Tobataku
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Lớp học tiếng Nhật Tobata「Ayame」
Thứ 6（ Tuần 1～ tuần 4） 6:30 p.m.～8:00 p.m.
1 lần 100 yên（Sử dụng cho phí in tài liệu, copy）
［Lớp học trực diện］Tobata shogai gakushu centre / Tobataku Nakahonmachi 7-20
Tàu điện JR ga Tobata đi bộ 5 phút

［Lớp học trực diện］
Shimizu TEL:090-3198-3228 Email: s.junko1017@gmail.com
Tuy có quy mô nhỏ, nhưng có nhiều bạn du học sinh của trường đại học khoa kỹ thuật nên có bầu không khí mang
tính hàn lâm.
Liên hệ

Wakamatsu
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Lớp học tiếng Nhật Wakamatsu 「Kappa Juku 」
Chủ nhật 2:00 p.m.～4:00 p.m.
Miễn phí
Kyufuru kawakougyo wakamatsu Biru （ tháng 4 năm 2021 ～ trong 1 năm ） / Kitakyushi
wakamatsuku honmachi 1 choume 11-18
Từ ga tàu điện JR Wakamatsu đi bộ 5 phút

Liên hệ
Misumi
TEL:090-7922-7941
Email: kappajuku@hotmail.com
Chủ yếu học hội thoại sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, cũng sử dụng sách giáo khoa để học. Cũng đáp ứng dạy
học để thi năng lực tiếng Nhật. Trải nghiệm các sự kiện theo mùa, đặc biệt tham gia 「Lễ hội Wasshoi hyakuman」
đang được nhiều người yêu thích. Sẽ có quà kỉ niệm, phát hành bằng chứng nhận kết thúc khóa học khi về nước.
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Gakken Borantia no Kai「Vòng đàm thoại tiếng Nhật」
Thứ 6
6:00 p.m.～7:30 p.m.
1 lần 100 yên（Sử dụng cho phí in tài liệu, copy）
Kitakyushu gakujutsu kenkyutoshi Gijutsukaihatsu
wakamatsuku hibiki no kita 8-1

kouryu

centre

1F

kouryushitsu

Từ trạm xe bus Kitakyushushiei bus gakkentoshi hibiki đi bộ 3 phút

Liên hệ
Shiraishi
TEL:080-1716-8080
Email: waiwai.nihongo@gmail.com
Với chủ đề phù hợp với trình độ của học viên, trong bầu không khí vui vẻ đàm thoại hoạt bát cùng với sự giúp đỡ
của người Nhật và học viên. Vào tuần cuối cùng của tháng, 1 đến 2 người sẽ có buổi phát biểu trước lớp khoảng 2
phút. Và giới thiệu các sự kiện của các mùa, văn hóa Nhật Bản.

Yahata Nishiku
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí

Địa điểm／Địa chỉ

Cách đi

Lớp học tiếng Nhật Kokusai kouryu mura
Chủ nhật 11:00 a.m.～1:00 p.m. ( Thời gian có thể thay đổi )
Sơ cấp1: Sách giáo khoa [Minna no nihongo1] 2,700 yên, các loại phí như phí tài liệu 3,500 yên
Sơ cấp2: Sách giáo khoa [Minna no nihongo2] 2,700 yên, các loại phí như phí tài liệu 3,500 yên
※ Sách giáo khoa học sinh tự mua.
Yahata nishiku shogaigaku shusougou centre 205 kaigishitsu / Yahata nishiku kurosaki 3-15-3
Comcity 2F
※Vì ở Comcity đang được sử dụng làm hội trường tiêm chủng vắc xin corona, nên trong thời
kỳ tiêm vắc xin sẽ có sự thay đổi phòng học.
※Sau khi kết thúc tiêm vắc xin, cũng có trường hợp phòng học sẽ bị thay đổi.
Từ ga tàu điện JR Kurosaki đi bộ 1 phút

Liên hệ
Email: k2hon5@hotmail.co.jp
Chúng tôi sẽ làm giáo trình theo sách giáo khoa và tiến hành giảng dạy. Bởi vì công thức dạy như ở trường học nên
có thể học từ bài cơ bản. Các tình nguyện viên có bằng cấp dạy tiếng Nhật và kinh nghiệm giảng dạy đang hoạt
động.
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Lớp đối thoại tiếng Nhật （Nihongo danwa）
Chủ nhật
2:00 p.m.～4:00 p.m. ※Nghỉ tết
Miễn phí
Yahata nishiku shougaigakushu sougou centre 204 kaigishitsu / Yahata nishiku kurosaki 3-15-3
Comcity 2F
※Chủ yếu là sử dụng phòng họp 204, nhưng tùy vào hoàn cảnh mà cũng sẽ có sự thay đổi.
Từ ga tàu điện JR Kurosaki đi bộ vài phút

Liên hệ
Masuo
TEL：070-5814-7785
Email: nobunobu22427@yahoo.co.jp
Tại nhóm học tiếng Nhật, với phương châm 「 Người học là trên hết 」. Những gì được học sẽ dựa trên mong
muốn của người học, dựa trên hội thoại và ngữ pháp thực tế. Cũng mở rộng phạm vi như chuẩn bị cho kì thi năng
lực tiếng Nhật, đặc biệt cũng có cuộc thi hùng biện. Đối với việc hỗ trợ học tập cho người học, các tình nguyện viên
có thể hỗ trợ hết sức có thể để「1 kèm 1」.Trong hội trường sẽ có bầu không khí thân mật, cũng không thể thiếu
tiếng cười.
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Lớp học tiếng Nhật dành cho Mama và Papa tại Kurosaki
Thứ 5
10:30 a.m.～12:00 p.m.
※Lịch đỏ, những ngày nghỉ liên tiếp của tháng 5, tết, tháng 8 sẽ nghỉ
Miễn phí
Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu / Yahata nishiku kurosaki 3-15-3 Comcity 3F
Từ ga tàu điện JR Kurosaki đi bộ 1 phút

Liên hệ
Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu Cô Yamane TEL:093-643-5931 Email: kia@kitaq-koryu.jp
Giữ trẻ
Có（mất phí）
Học tiếng Nhật cần thiết để sinh hoạt cuộc sống hằng ngày và giao tiếp với những người đến từ các nước khác
nhau. Toàn học với người mới bắt đầu học tiếng Nhật, mọi người rất thân thiện với nhau. Nhất định hãy cùng nhau
học nhé !
※Các bạn du học sinh không thể tham gia.
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Jasumin
Thứ 3
1:30 p.m.～3:30 p.m.
※Lịch đỏ, tết sẽ nghỉ
Miễn phí
Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu Meeting room / Yahata nishiku kurosaki 3-15-3 3F
Từ ga tàu điện JR Kurosaki đi bộ 1 phút

Liên hệ
Muranaka
Email: nihongo.jasmine@gmail.com
Thiết lập học tập tiếng Nhật với số lượng ít người, phù hợp với nhu cầu và năng lực của học viên. Học tiếng Nhật
vui vẻ thông qua việc trải nghiệm và giới thiệu về văn hóa Nhật Bản.

Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Kusa no Nekokusai kouryu 「Himiko no kai」
Thứ 4 7:00 p.m.～9:00 p.m.
Miễn phí
Orio higashishimin centre / Yahata nishiku koumyou 2-2-50
Từ ga tàu điện JR Orio đi bộ 15 phút

Liên hệ
Nakano
TEL：090-3075-0668
Email: fumi-490530@i.softbank.jp
Học tập sử dụng sách giáo khoa nói chuyện theo nhóm nhỏ, 1 đối 1.
Tổ chức các sự kiện như giáng sinh, lớp học gấp giấy origami, tham gia lễ hội văn hóa Orio higashishimin centre,
đại hội bowling, bus high, hội yukata, hội trà đạo, lớp dạy nấu món Nhật Bản.
Tên lớp học
Ngày giờ
Lệ phí
Địa điểm／Địa chỉ
Cách đi

Tình nguyện viên giao lưu quốc tế 「Yui no kai」
Thứ 5（Tuần 1～tuần 4） 10:00 a.m.～11:30 a.m.
※Thứ 5 của tuần thứ 5 nghỉ
Miễn phí
Mitsusada shimin centre / Yahata nishiku asakawa gakuendai 2 choume 23-2
Từ trạm xe bus Shiei bus asakawa chugakkou mae đi bộ 3 phút

Liên hệ
Maruyama
TEL： 080-5244-5066
Email: 1543999001@jcom.home.ne.jp
Đang hoạt động vui nhộn qua mỗi buổi. Nỗ lực để có thể trả lời các nguyện vọng của người học.
※Hình thức 1 đối 1（Trường hợp số lượng đông sẽ tổ chức theo nhóm）
Tên lớp học
Nhóm tình nguyện viên giao lưu quốc tế RISING
Ngày giờ
Thứ 6（Tháng 4 lần） 2:00 p.m.～4:00 p.m.
Lệ phí
Miễn phí
Địa điểm／Địa chỉ Iseigaoka shimin centre / Yahata nishiku chiyogasaki 1-12-15
Cách đi
Từ ga tàu điện JR Honjou đi bộ 10 phút
Liên hệ
Yashiro
TEL： 090-7477-0255
Email: machy-y@docomo.ne.jp
RISING là giao lưu với những người có nhiều nền văn hóa khác nhau, vừa hoạt động hỗ trợ họ, vừa hướng đến học
tập cùng nhau.

