
6. 6. ２０２０ – 8. 8

Bắt đầu một cuộc sống mới
(10 bài học)

★Lời chào, sự chào hỏi, câu chào
★Mô tả những gì bạn muốn

Vân vân...

２２. 8 - ２４. 10
Tận hưởng cuộc sống của bạn ở Nhật Bản.

(10 bài học) 

★Đi taxi
★Đặt chỗ tại nhà hàng

Vân vân...

７. 11 - ３０. 1. ２０２１
Mở rộng cuộc sống của bạn

(10 bài học)

★Mời đến dùng bữa

★Có thể giới thiệu văn hoá nước mình

Vân vân...

Đại học Gakushuin

Bao gồm 30 bài học

Ai cũng có thể học . (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 quang khu vực quận Toshima ( có thể xem xét). 

Giảng viên:Sinh viên tốt 

nghiệp trường Đại học 

Gakushuin chuyên về

ngành ngôn ngữ nhật .

Học phí ￥0
Phí cơ sở vật chất  ¥1000/10bài học
※Không có mất chi phí cho tài liệu giảng dạy của
buổi học đầu tiên (từ tháng 5 đến tháng 8)

★Có thể lập tức học và sử dụng tiếng nhật!

★Có thể bắt đầu học từ hiragana katakana!

★Có thể học được ngữ pháp cơ bản!

★Có thể kết giao được nhiều bạn bè!

Giám đốc điều hành :Tomoko Kaneda, Aki Nakaue ( khoa văn học đại học Gakushuin)， Changjiun Du. （Đại học Gakushuin Trung tâm quốc tế ）
Điều phối viên : Midori Karakisawa, Mei Jibiki，Kaori Iwata.

Lớp học này là một chương trình giáo dục của Nhật Bản được tài trợ bởi cơ quan văn hoá . Được điều hành bởi đại học Gakushuin với sự hỗ trợ của quận Toshima.

Khi đại dịch COVID-19 kết thúc, chúng ta sẽ có các lớp 

học tại khuôn viên trường đại học Gakushuin.

★ Tham quan với mục đích học tập.
★Có thể tham gia mọi lúc. 

【Những gì bạn cần khi bạn tham gia các
lớp học trực tuyến】

①Điạ chi ẻmail ②Kết nối Internet
③Máy vi tinh, điện thoại ( điện thoại thông minh )…

※Cần có micrô và Camera ( Máy vi tính và điện 
thoại thông minh tích hợp được với micrô. Bạn 
không cần  phải chuẩn bị máy mới nếu thiết bị của 
bạn đã có micro và camera .  )

【Buổi thực hành trên zoom.】 （３ bài học）

30. 5. 2020
①10：00～10：45
②10：50～11：35
③11：40～12：25

Các lớp học trực tuyến trên Zoom, 

Các lớp học trực tuyến

Chưa quyết định

Chưa quyết định

Bạn sẽ làm gì khi cần đến bệnh viện hay vô tình thấy một đám cháy ? 

Bạn có thể nói được tiếng nhật không ?

Hãy cũng nhau học tiếng nhật và tận hưởng cuộc sống thú vị tại đất nước này.

＜ベトナム語版＞



Không có mất chi phí cho tài liệu giảng dạy của buổi học đầu tiên (từ tháng 5 đến tháng 8)
※Nếu bạn không thể tải tài liệu giảng dạy trực tuyến được , chúng tôi có thể gửi cho bạn tài liệu giảng dạy qua mail.

（Chúng tôi sẽ tính phí gửi thư cho bạn.）

＜ Đăng kí ＞ Google Forms：

https://forms.gle/Sb3CQE4Aq2nXtWHu5

＜ liên hệ ＞📧：

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

https://www.facebook.com/waku2.nihongo
※ Lịch trình chi tiết có thể tham khảo tại Facebook

Đại học Gakushuin
Lớp học tiếng nhật Wakuwaku Toshima
Đại học Gakushuin Trung tâm quốc tế
1-5-1 Mejiro , quận Toshima , Tokyo , 171-8588.

Tài liệu sẽ được sử dụng!

Phí cơ sở vật chất ¥1000/10bài học Học phí ￥0

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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