
 

TUYỂN SINH KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT VÀ TÌM HIỂU NHẬT BẢN 

KHÓA HỌC BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 9 / 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 9/2022                      Tháng 10/2022     

Thứ 4 (buổi sáng) 7・14・21・28 

Thứ 5 (buổi tối) ８・１５・２２・２９ 

 

Tháng 11/2022                         Tháng 12/2022  

Thứ 4 (buổi sáng) ２・９・１６・３０ 

Thứ 5 (buổi tối) １０・１７・２４ 

 

Tháng 1/2023                       Tháng 2/2023  

Thứ 4 (buổi sáng) 11・１８・２５ 

Thứ 5 (buổi tối) １２・１９・２６ 

                             

                                                                                                            

Thứ 4 (buổi sáng) ５・１２・１９・２６ 

Thứ 5 (buổi tối) ６・１３・２０・２７ 

Thứ 4 (buổi sáng) ７・１４・２１ 

Thứ 5 (buổi tối) １・８・１５・２２ 

Thứ 4 (buổi sáng) １・８ 

Thứ 5 (buổi tối) ２・９ 

Thời gian/Lớp học: Lớp thứ 4   từ 10:00 – 11:30 sáng thứ 4 hàng tuần 

Lớp thứ 5   từ 18:30 – 20:00 tối thứ 5 hàng tuần 
 

Địa điểm:  Phòng họp A (Đối diện Quầy bán hàng) Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima 

かごしまけんみんこうりゅうセンター１F かいぎしつ A （ばいてんまえ） 

(14-50 Yamashita - cho, thành phố Kagoshima) 
 

Số lượng học viên: Lớp thứ 4 và lớp thứ 5 mỗi lớp tối đa 15 người 
 

Đối tượng: Người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Kagoshima (18 tuổi trở lên) và mới bắt đầu học tiếng Nhật 
 

Đặc trưng của lớp: Mỗi lớp sẽ có nhiều giáo viên cùng tham gia giảng dạy  

(Nội dung sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với năng lực của học viên) 
 

Phí tham gia:     2,000 yên / 20 buổi   
 

Phương pháp đăng ký: Điền thông tin vào phiếu đăng ký và gửi tới địa chỉ liên lạc trước ngày 1 / 9 (Thứ 4)  

Chúng tôi sẽ thông báo lại kết quả xét tuyển sau đó. 

 Lưu ý:  

- Chúng tôi sẽ ưu tiên người đăng ký sớm.  

- Chúng tôi chỉ nhận đăng ký học theo hình thức cá nhân, không nhận đăng ký theo đoàn thể. 

(Ngay cả trong trường hợp lệ phí tham gia do công ty hoặc cơ quan chủ quản của bạn đóng, 

chúng tôi cũng chỉ nhận đăng ký và xét tuyển điều kiện tham gia theo hình thức cá nhân) 

 

Địa chỉ liên hệ：かごしまけん こくさいこうりゅうきょうかい 

 Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima (KIA)  

きょうかいたんとう(Người phụ trách):たにぐち 

SĐT: 099-221-6620/ FAX: 099-221-6643 E-mail: kia.nihongo@gmail.com 
◀ホームページ 

※ Đối sách phòng chống lây nhiễm vi-rút corona chủng mới. 

 Những người bị sốt sẽ không thể tham gia lớp học.  

 Hãy đeo khẩu trang khi tham gia lớp học.  

 Vui lòng hãy rửa tay, khử trùng tay và giữ phép lịch sự khi ho. 

 Không nói chuyện lớn tiếng, không nói chuyện với khoảng cách gần với các bạn cùng lớp. 

Đơn vị tổ chức: HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ TỈNH KAGOSHIMA (KIA) 


