
 
 
 
 
  

Bản đồ môi trường học tập tiếng Nhật 
quận Toshima 

1. Địa điểm                   2. Thời gian     
3. Lệ phí tham gia/Tiền giáo trình           4. Hình thức hoạt động    
5. Đối tượng (tiếng Nhật)            6. Nơi liên hệ     
7. Mục tiêu hướng đến và đặc trưng của lớp học 

① Lớp học tiếng Nhật Toshima 
1. Hội trường bên trong cơ sở Ikebukuro của đại học Teikyo Heisei [Lối vào ở tầng 1 của tầng 
hầm phía sau] (Cách cửa đông ga JR Ikebukuro 12 phút đi bộ) 
2. 14:00 ~ 16:00 thứ ba hằng tuần 
3. Miễn phí   4. Học theo nhóm   
5. Mọi đối tượng  6. 090-8030-2089 (Sugiyama)   
7. Ngoài tiếng Nhật, bạn còn có thể tìm hiểu văn hóa và phong tục tập quán của Nhật Bản.  

② Câu lạc bộ tiếng Nhật Ikebukuro 
1. Hội trường bên trong cơ sở Ikebukuro của đại học Teikyo Heisei [Lối vào ở tầng 1 của tầng hầm 
phía sau] (Cách cửa đông ga JR Ikebukuro 12 phút đi bộ) 
2. 19:00 ~ 21:00 thứ năm hằng tuần 
3. Miễn phí        4. Học theo nhóm      
5. Mọi đối tượng  6. Không cần liên hệ https://ins4t.jimdofree.com/  
7. Hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc sử dụng tiếng Nhật. Câu lạc bộ đang liên 
kết với Câu lạc bộ tiếng Nhật thứ bảy và Câu lạc bộ tiếng Nhật thứ ba. 

(1) Lớp học tiếng Nhật ~ 

(2) Hướng dẫn tiếng Nhật của quận Toshima ~ 

(3) Lớp học hỗ trợ học tập cho trẻ em    ~ 
 

Thông tin tại thời điểm cuối tháng 1 năm 2020 

* Vui lòng xác nhận thông tin mới nhất tại các nơi liên hệ 

Biên soạn: Đại học Gakushuin 

Hợp tác: “Mạng lưới tiếng Nhật Toshima” 

③ Câu lạc bộ tiếng Nhật thứ bảy 
1. Văn phòng nhân dân Tobu (Cách cửa Bắc ga JR Otsuka 5 phút đi bộ)    
2. 14:00 ~ 16:00 thứ bảy hằng tuần   
3. Miễn phí          4. Học theo nhóm/một kèm một  
5. Mọi đối tượng       6. 080-5429-8130 (Ito)   
7. Bạn có thể học theo nhu cầu. Câu lạc bộ đang liên kết với Câu lạc bộ tiếng Nhật Ikebukuro và 
Câu lạc bộ tiếng Nhật thứ ba. 

④ Câu lạc bộ tiếng Nhật thứ ba 
1. Văn phòng nhân dân Tobu (Cách cửa Bắc ga JR Otsuka 5 phút đi bộ)       
2. 19:00 ~ 21:00 thứ ba hằng tuần      
3. Miễn phí      4. Học theo nhóm/một kèm một  
5. Mọi đối tượng   6. Không cần liên hệ    http://nihongocircle.blogspot.com/ 
7. Bạn có thể luyện tập giao tiếp. Câu lạc bộ đang liên kết với Câu lạc bộ tiếng Nhật Ikebukuro và 
Câu lạc bộ tiếng Nhật thứ bảy. 

⑤ Câu lạc bộ tiếng Nhật Mejiro 
1. Hội trường nhân dân Mejiro 2 (Cách ga JR Mejiro 5 phút đi bộ)    
2. 14:00 ~ 16:00 thứ ba hằng tuần 
3. Lệ phí tham gia: 100 yên/lần     4. Một kèm một 
5. Mọi đối tượng               6. 03-3951-2410 (Hayashi)   
7. Câu lạc bộ có thể hỗ trợ theo nhu cầu của bạn. 
   Có sự kiện giao lưu 2 lần/năm. 

⑥ Lớp học tiếng Nhật Rikkyo 
1. Đại học Rikkyo (Cách cửa Tây ga JR Ikebukuro 7 phút đi bộ) 
2. 18:30 ~ 19:30 thứ hai, thứ năm hằng tuần 
3. Miễn phí         4. Học theo nhóm 
5. Tiếng Nhật A~C 
6. https://www.facebook.com/CICChiikirenkei   

rikkyo.jlc@gmail.com (Khoa Giao tiếp liên văn hóa Đại học Rikkyo) 
7. Sinh viên đại học giảng dạy. Bạn có thể học tập cả giao tiếp lẫn ngữ pháp. 

⑦-1. Lớp học tiếng Nhật Gakushuin 
1. Đại học Gakushuin (Cách ga JR Mejiro 30 giây đi bộ, cách ga Zoshigaya Tuyến Fukutoshin 7 phút đi 
bộ) 
2. 15:00 ~ 16:00 thứ ba (Vui lòng xác nhận thời gian mở lớp) 
3. Tiền giáo trình 500 Yên/10 lần mùa xuân hoặc 10 lần mùa thu 
4. Học theo lớp/Học theo nhóm      
5. Tiếng Nhật khoảng trình độ C 
6. https://ja-jp.facebook.com/gak.nihongokyoshitsu 

nihongo.gakushuin.uni@gmail.com (Lớp học tiếng Nhật Đại học Gakushuin) 
7. Bạn có thể giao lưu với sinh viên người Nhật. Ngoài ra, lớp còn tổ chức các sự kiện ngoài trời. 

⑦-2. Lớp học tiếng Nhật Wakuwaku Toshima Đại học Gakushuin 
 1. Đại học Gakushuin (Giống với ⑦-1) 
 2. 10:00 ~ 12:30 thứ bảy (Vui lòng xác nhận thời gian mở lớp) 
 3. Tiền giáo trình 1.000 Yên/10 lần      4. Học theo lớp 
5. Tiếng Nhật A, B 
6. https://www.facebook.com/waku2.nihongo/  

03-5992-1024 (Trung tâm Quốc tế Đại học Gakushuin) 
    waku2.nihongo@gmail.com 
7. Bạn có thể học những kỹ năng tiếng Nhật cần thiết để sống một cuộc sống thoải mái và an toàn. 

⑧ Câu lạc bộ tiếng Nhật Konnichiwa! 
1. Miraikan Taimei (Cách cửa Tây ga JR Ikebukuro 15 phút đi bộ, cách ga Kanamecho tàu điện 
ngầm Tokyo Metro 10 phút đi bộ) 
2. 19:00 ~ 20:30 thứ ba của tuần thứ 1, 2, 3 trong tháng 
3. Lệ phí tham gia: 500 yên/tháng    
4. Học theo nhóm/một kèm một  
5. Mọi đối tượng 
6. 03-3986-7186 (Miraikan Taimei) (9:00 ~ 21:00) 

miraikan_taimei@yahoo.co.jp 
7. Bạn có thể học những kỹ năng tiếng Nhật giúp bạn trở nên quen thuộc với cuộc sống ở Nhật 
Bản. Câu lạc bộ tổ chức giới thiệu các sự kiện theo mùa, v.v... 

 

(1) Lớp học tiếng Nhật 
Đây là lớp học tiếng Nhật dành cho những người muốn học tiếng Nhật sống ở quận Toshima 

và khu vực lân cận. 

Nếu bạn muốn dẫn theo trẻ em khi tham gia lớp học, vui lòng liên hệ các lớp học. 

 

Nơi liên hệ: Khoa Giáo dục và thể thao quận Toshima (TEL 03-4566-2762) 
https://www.city.toshima.lg.jp/info/jp/j_langclub.html 

Người lớn 

* “Trình độ tiếng Nhật” 

A. Hầu như không biết tiếng Nhật. 

B. Có thể nói tiếng Nhật hằng ngày đơn giản như chào hỏi, v.v... 

C. Có thể nói những chủ đề quen thuộc bằng tiếng Nhật. 

D. Có thể nói tiếng Nhật trong phạm vi những lĩnh lực cảm thấy hứng thú. 

E. Có thể nói tiếng Nhật với nội dung ở tất cả các lĩnh vực. 
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(2) Hướng dẫn tiếng Nhật của quận Toshima 
Quận tổ chức hướng dẫn về tiếng Nhật, phong tục tập quán và cuộc sống, v.v... của Nhật Bản 

cho trẻ em và học sinh chưa có đầy đủ trình độ tiếng Nhật sau khi nhập học/liên thông vào 

trường tiểu học và trung học cơ sở cấp quận. 

 Lớp học hướng dẫn tiếng Nhật (Trung tâm giáo dục) 

  Cấp lớp hướng dẫn tiếng Nhật (Trường tiểu học Hosei) 

  Cấp lớp hướng dẫn tiếng Nhật (Trường tiểu học Ikebukuro) 
  

Nơi liên hệ: Ban Giáo vụ Ủy ban Giáo dục quận Toshima 

 Nhóm Học vụ (℡03-3981-1174) 

 

(3) Lớp học hỗ trợ học tập cho trẻ em 

Lớp học thực hiện hỗ trợ học tập, ví dụ như học tập tại trường, v.v... bằng tiếng Nhật. Không 

tốn lệ phí tham gia. Vui lòng xem nội dung của các lớp học để biết chi tiết. Nếu bạn muốn 

tham gia, vui lòng liên hệ lớp học trước khi đến. 

○a  Hội học tập Ikebukuro WAKUWAKU   
 (Mạng lưới WAKUWAKU cho trẻ em Toshima) 
1. Quảng trường nhân dân Ikebukuro (Cách cửa Tây ga Ikebukuro 15 phút đi bộ) 
2. 15:00 ~ 20:00 thứ ba hằng tuần (Thứ hai từ tháng 4) 
3. Học sinh tiểu học/Học sinh trung học cơ sở/Học sinh trung học phổ thông (Có hỗ trợ tiếng Nhật, 
tiếng Nhật trình độ A cũng có thể tham gia) 
4. 090-3519-3745 
  info@toshimawakuwaku.com 
5. Không chỉ hỗ trợ học tập cho trẻ em, mà còn hỗ trợ cả người giám hộ. Nhiều trẻ em gốc nước 
ngoài cũng tham gia buổi học. 

○b  Clover 
1. Trung tâm phát triển thành phố Kami-Ikebukuro Daiichi 

(Cách cửa Đông ga JR Ikebukuro 12 phút đi bộ) 
2. 16:30 ~ 19:00 thứ tư hằng tuần     
3. Học sinh tiểu học/Học sinh trung học cơ sở/Học sinh trung học phổ thông (Tiếng Nhật từ C trở lên) 
4. http://clovertoshima.wixsite.com/toshimaku-clover  kodomo_clover@yahoo.co.jp     
 080-3170-6436 (Niikuni) 
5. Đặc biệt, trung tâm hỗ trợ tận tình cho việc học lên cao. Đây là nơi giúp trẻ em có thể an tâm. 

○c  Clover Hoyu 

1. Hội trường nhân dân Higashi Ikebukuro 2 [Bên trong Quảng trường nhân dân Hoyu] (Cách cửa Đông 
ga Ikebukuro 12 phút đi bộ, cách ga Mukaihara Tuyến Toden Arakawa 7 phút đi bộ) 2. 15:30 ~ 19:00 
thứ năm hằng tuần 
3.~5. (Giống với Clover) 

○d  Hỗ trợ học tập Jump Nagasaki  

1. Trung tâm học sinh trung học Jump Nagasaki quận Toshima (Cách ga Shiinamachi Tuyến Seibu 

Ikebukuro 7 phút đi bộ) 
2. Không định kỳ    
3. Học sinh trung học cơ sở/Học sinh trung học phổ thông (Cần tư vấn trình độ tiếng Nhật) 
4. 03-3972-0035 (10:00 ~ 20:00 các ngày trong tuần, 10:00 ~ 19:00 thứ bảy) 

0029403@city.toshima.lg.jp 
5. Đây là nơi học sinh tìm kiếm những điều mình muốn làm và sở trường của bản thân. 

○e  Hỗ trợ học tập Jump Higashi-Ikebukuro 
1. Trung tâm học sinh trung học Jump Higashi-Ikebukuro (Cách cửa Đông ga JR Ikebukuro 15 phút đi 
bộ, cách ga JR Otsuka 10 phút đi bộ, cách ga Higashi Ikebukuro tàu điện ngầm Tokyo Metro 10 phút đi 
bộ) 
2. 18:00 ~ 20:00 thứ Sáu, 13:00 ~ 18:00 chủ nhật (Nhận tư vấn) 
3. Học sinh trung học cơ sở/Học sinh trung học phổ thông, v.v... (Cần tư vấn trình độ tiếng Nhật) 
4. A0019604@city.toshima.lg.jp 
   03-3971-4931 (Thứ hai ~ thứ sáu: 10:00 ~ 20:00), (Thứ bảy/chủ nhật: 10:00 ~ 18:00) 
5. Có thể hỗ trợ cả tư vấn về cuộc sống. Nhiều trẻ em gốc nước ngoài cũng tham gia buổi học. 

1. Địa điểm               2. Thời gian      
3. Đối tượng (tiếng Nhật)       4. Nơi liên hệ  

5. Mục tiêu hướng đến và đặc trưng của lớp học 

Trẻ em 

○f  Trường tư thục thánh Cyprian  
1. Nhà thờ Anh giáo Mejiro (Cách ga JR Mejiro 5 phút đi bộ)    
2. 13:30 ~ 15:30 chủ nhật hằng tuần 
3. Học sinh tiểu học/Học sinh trung học cơ sở (Tiếng Nhật từ C trở lên) 
4. http://www.mejiroseikokai.com  schigeo_tanaka@optimum-c.com (Tanaka)   
090‒4297‒5170 (9:00 ~ 17:00) 
5. Học sinh học tập và vui chơi trong hội trường rộng rãi. 

 ○g  Câu lạc bộ Takenoko  
1. Hội trường nhân dân Takamatsu [Bên trong Quảng trường nhân dân Takamatsu] (Cách ga 
Kanamecho Tuyến Yurakucho 8 phút đi bộ) 
2. 17:00 ~ 19:00 thứ ba hằng tuần 
3. Các em học sinh tiểu học trong khu vực Takamatsu, Senkawa, Kanamecho (Tiếng Nhật từ B trở 
lên) 
4. 090‒8725‒1030 (Gửi yêu cầu qua tin nhắn) 
   03-3973-0032 (9:00 - 17:00) 
   takamatsu_01@a.toshima.ne.jp 
5. Câu lạc bộ điều chỉnh phù hợp với tốc độ của trẻ em. Trẻ em sẽ tiếp thu thói quen học tập. 

○h  Hội học tập Tulip  
1. Hội trường Kikukaoruen (Cách ga Koshinzuka Tuyến Toden Arakawa 2 phút đi bộ) và khu vực 
lân cận 
2. 1 lần/tháng 3. Học sinh tiểu học/Học sinh trung học cơ sở (Tiếng Nhật B/Cần tư vấn trình độ 
tiếng Nhật) 
4. csw_nishisugamo@t.toshima.ne.jp  

03-6845-0148 (9:00 ~ 17:00)  
5. Đây là nơi bạn có thể vừa học tập vừa giao lưu với các tình nguyện viên và học sinh trong khu 
vực. 

○i  Nobinobi Biyori  
1. Miraikan Taimei (Cách cửa Tây ga JR Ikebukuro 15 phút đi bộ)   
2. 12:30 ~ 16:20 chủ nhật của tuần thứ 2 trong tháng    
3. Học sinh tiểu học/Học sinh trung học cơ sở/Học sinh trung học phổ thông (Tiếng Nhật từ B trở 
lên/Có hỗ trợ tiếng Nhật) 
4. https://www.facebook.com/slcjp/        slcnobinobi@gmail.com (Habano) 
5. Giáo viên gần tuổi, ví dụ như sinh viên, v.v... sẽ giảng dạy. Ngoài ra còn có những buổi hội thảo, 
v.v... 

○j  Nobinobi Biyori  
1. Đại học Taisho (Cách ga Nishi-sugamo Tuyến Toei Mita 2 phút đi bộ)   
2. 12:30 ~ 16:20 thứ Bảy của tuần thứ 3 trong tháng 
3.~5. (○i Giống với Nobinobi Biyori) 
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