
事業名：令和３年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業地域日本語教育実践プログラム（B）
Quản lý trưởng : Giáo Sư Tomoko Kaneda, Phó Giáo Sư Aki Nakaue (Khoa văn thư đại học Gakushuin )

Đây là chương trình giáo dục tiếng Nhật tài trợ bởi Cục Văn hoá. Chương trình đồng thực hiện bởi đại học Gakushuin và quận Toshima. 

Từ ngày 20 tháng 11 đến
ngày 29 tháng 1 năm 2022

Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 25 tháng 12

Hãy cùng tăng nhiều thử thách!
Bao gồm 10 bài học

◆Mặc thử quần áo.
◆Mời đi ăn.
◆Giới thiệu về văn hoá của bạn. Vân vân…

Ngày 25 tháng 12

Hãy cùng thử thách nhiều cái mới!
Bao gồm 6 bài học

◆Học cách đưa ra lời than phiền
◆Chào đón các mùa.  Vân vân…

Ngày 27 tháng 11

◆ Tuỳ thuộc vào tình hình của dịch Virus Corona, lớp học có thể chuyển sang online.
◆ Xin hãy thảo luận với chúng tôi nếu bạn không thể đến trường

Giáo viên là những người học khoa giảng 

dạy tiếng Nhật tại đại học Gakushuin.
Xin điền vào "Bản đăng kí" ở mặt sau.

Đối tượng
(1) Dành cho những người trên 16 tuổi . 

(2) Dành cho những người chưa có điều kiện được 

học tiếng nhật do bận rộn với rộn với công việc hoặc 

gia đình .

(3) Dành cho những ai đang sinh sống và làm việc tại 
hoặc quanh khu vực quận Toshima ( có thể thoả thuận).

Học phí ¥0

Phí tài liệu

Lớp học Wakuwaku ¥1000/10bài học

Lớp học Gungun ¥500/6bài học

＼Bạn có thể sử dụng ngay lập tức!／ ＼Tăng khả năng làm nhiều thứ với tiếng Nhật!／

Bạn sẽ làm gì khi cần đi đến bệnh viện hay vô tình thấy hoả hoạn ?

Bạn có thể nói được tiếng nhật không ? Hãy cùng học tiếng Nhật và tận hưởng cuộc sống nơi đây.

＜ベトナム語版＞

Đại học Gakushuin 

Buổi trao đổi kiến thức liên kết với tiếng Nhật
Bởi nhà hát nghệ thuật TOKYO

Vào ngày 27 tháng 11 và ngày 25 tháng 12, sẽ tổ chức buổi trao đổi kiến thức vừa sử 
dụng cơ thể vừa làm quen với tiếng Nhật



★Có thể học thử
★Có thể tham gia bất cứ lúc nào suốt khoá học

★Bạn có thể dẫn theo trẻ em.

Chúng tôi nhận chăm sóc trẻ em từ 3 tuổi đến lớp 3 bậc tiểu học

(Có thể thoả thuận.)
Bạn có thể mất chút phí cho việc giữ trẻ .

Tài liệu được sử dụng trong lớp học

Phí tài liệu:  Lớp học Wakuwaku ¥1000/10bài học Lớp học Gungun ¥500/6bài học

＜Bản đăng kí＞Google mẫu ( phom google)

https://forms.gle/derBDjen4WeyUxB6A

＜ Liên hệ＞📧：

Facebook：https://www.facebook.com/waku2.nihongo

※Hãy xem lịch cụ thể trên Facebook của chúng tôi

Đại học Gakushuin 
Lớp học tiếng nhật Wakuwaku Toshima
Trung tâm quốc tế Đại học Gakushuin, Toà nhà trung tâm tầng 2, 1-5-1 Mejiro , quận Toshima , Tokyo 
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/cie/waku2nihongo.html

3 phút đi bộ từ ga Mejiro (JR Yamanote)

7 phút đi bộ từ ga Zoshigaya
(Tokyo Metro Fukutoshin)

8 phút đi bộ từ ga Kishibojin
(Tokyo Toei Arakawa Tram)
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