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FushimiFushimi

KamimaezuKamimaezu

ChikusaChikusa

ImaikeImaike

GokisoGokiso

TsurumaiTsurumai

AratamabashiAratamabashi

Kami OtaiKami Otai

Quận
Minato

Quận
Nakamura

Quận
Nishi

Quận
Kita

Quận
Atsuta

Quận
Minami

Quận
Midori

Quận
Showa

Quận
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Quận
Higashi Quận

Chikusa
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Moriyama

Quận
Meito

Quận
Tempaku

Quận
Nakagawa
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①～㉗①～㉗
Lớp tiếng 
Nhật

JR

名鉄
めいてつ

Meitetsu

東山線
ひがしやません

Higashiyama Line

名城線
めいじょうせん

Meijo Line

名港線
めいこうせん

Meiko Line

鶴舞線
つるまいせん

Tsurumai Line

桜通線
さくらどおりせん

Sakura-dori Line

上飯田線
かみいい  だ せん

Kamiiida Line

あおなみ線
　　　　　　　　せん

Aonami Line

ゆとりーとライン
　　　　　　　らいん

Yutorito Line

Danh sách và bản 
đồ hướng dẫn các lớp học tiếng 

Nhật trong thành phố Nagoya

Danh sách và bản 
đồ hướng dẫn các lớp học tiếng 

Nhật trong thành phố Nagoya
Có thể học tiếng Nhật tại các lớp học miễn phí hoặc học phí thấp.

Cung cấp thông tin/ thảo luận bằng nhiều ngôn ngữ
Hãy thoải mái chia sẻ về những khó khăn 

hoặc những vấn đề gặp phải trong cuộc 

sống.

※Đăng tải thông tin hiện tại tháng 4 năm 2017※Đăng tải thông tin hiện tại tháng 4 năm 2017

13：00～
17：00

TEL：０５２-５８１-０１００
Trung tâm quốc tế Nagoya

Thứ 2 là ngày nghỉ

Tiếng Anh

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

９：００～１９：００

10：00～12：00,13：00～17：00

10：00～12：00
13：00～17：00

13：00～17：00

13：00～17：00

13：00～17：00

Thứ Bảy Chủ nhật

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Trung quốc

Tiếng Hàn quốc
Tiếng Philippin

Tiếng Việt

Ｎo.

千種区

千種区

千種区

北区

西区

中村区

中村区

中村区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中川区

中川区

港区

南区

南区

緑区

緑区

緑区

日本語教室いまいけ 滝藤ビル　５階 ＴＥＬ：090-6610-1522　メール：nihongoimaike@gmail.com

２６の会　ＴＥＬ：052-804-8037　メール：ishiryou@xj.commufa.jp

ＴＥＬ：052-775-6386　090-9228-1192　メール：harue1192light@yahoo.co.jp

ＴＥＬ：080-3687-5658　ＦＡＸ：052-723-2374　メール：uedamatuitakahashi@hotmail.co.jp

認定特定非営利活動法人　名古屋ろう国際センター

ＴＥＬ：052-982-7987　ＦＡＸ：052-523-1880　メール：info@deaf-ic.org

あいち日本語の会（稲垣） ＴＥＬ：０５２-７７１-４２３５ ＦＡＸ：０５２-７７１-４２３５ メール：kazuoinagaki@gmail.com

（公財）名古屋国際センター

ＴＥＬ：052-581-5689 ＦＡＸ：052-581-5629 メール：vol@nic-nagoya.or.jp

（公財）愛知県国際交流協会 ＴＥＬ：052-961-8746 FAX：052-961-8045 メール：koryu@aia.pref.aichi.jp

メール：aloenagoyavol@yahoo.co.jp

ＴＥＬ：０５６８-７８-１８０４　ＦＡＸ：０５６８-７８-１８０４　メール：irohanihongonokai@yahoo.co.jp

ＴＥＬ：０５２-９６１-７７０７（代表）　ＦＡＸ：０５２-９５１-５６７２

メール：seminar@nagoya-ywca.or.jp

ＴＥＬ：090-5034-8332　メール：masayopuri@yahoo.co.jp

フィリピン人移住者センター(FMC)　ＴＥＬ：080-4212-6576　メール：tricyclechildren@gmail.com

水澤（月～金10:00～16:00）　090-3933-0053

TEL：080 3680 0341　メール：Tmakoteen@gmail.com

特定非営利活動法人ヘルピングハンズアンドハーツジャパン

ＴＥＬ：052-710-7479　メール：japanese@hhahj.jpn.org

英会話カフェ＆スクールMy English Room (火‐日）　ＴＥＬ：052-253-7863　ＦＡＸ：052-253-7863

メール：support@myenglishroom.jp　Akiko Arakawa　CEL:090-3956-1022

ＴＥＬ：052-301-1624

メール：kikuko1308@seagreen.ocn.ne.jp

NPO法人 東海外国人生活サポートセンター　事務局住所：中川区五月通1-22-2

ＴＥＬ：090-6364-1081　メール：rakuraku.st@gmail.com

篠田　TEL：０９０-９１９９-２７１３　メール：kyuban_nihongo@yahoo.co.jp

ＴＥＬ：０７０-５５８９-５６０８　メール：758vietnam.net@gmail.com

みなみ文化日本語の会 ＴＥＬ：090-8138-1987（浅田） ＦＡＸ：052-811-7050 メール：asadafam@nifty.com

ＴＥＬ：050-5585-0621(ムトウ）　メール：ankumi27@hotmail.com

ＴＥＬ：090-1757-9200　ＦＡＸ：052-891-3573

ＴＥＬ：０５２-８９２-５９６３　ＦＡＸ：０５２-８９２-５９６３　メール：kazuko65kg@ezweb.ne.jp

星ヶ丘コミュニティセンター

エクセレント京命　８階

名古屋市総合社会福祉会館　６階

（北区役所と同じ建物です）

サンシャイン浄心南　６階

名古屋国際センター

名古屋国際センター

あいち国際プラザ　２階 研修室

あいち国際プラザ

ナディアパーク　６階

名古屋市市民活動推進センター

名古屋ＹＷＣＡ

イーブルなごや

（名古屋市　男女共同参画推進センター・女性会館）

老松学区北部集会所

2017年4月～6月　東別院本堂下 待合室他

2017年7月以降　東別院会館

ナディアパーク　６階 名古屋市市民活動推進センター

その他ご希望の場所（名古屋市内および近郊）

英会話カフェ＆スクール　My English Room内

富田地区会館

UR豊成団地　4棟1階集会室

九番団地　１号棟集会場

南生涯学習センター

南生涯学習センター 視聴覚室

徳重地区会館（ユメリア徳重）

市営浦里荘集会所

ふれあいステーションみどりのさと（森の里第２集会所）

区名 名　称 Tên lớp học 開催場所 Địa điểm 連絡先 Liên hệ
 く めい めい  　しょう かいさい  ば しょ れんらくさき

ほしがおか日本語教室

ライトアンドライト日本語教室

黒川日本語教室

日本語教室（聴覚障害者向け）

あいち日本語の会

NIC日本語の会

子ども日本語教室

あいち国際プラザにほん語教室

ALOE 日本語教室あかさたな

いろは日本語の会

外国人子育て支援教室「バンビーナ」

外国人子ども日本語教室「ガリ勉クラブ」

ことばの会

トライシクル教室

東別院日本語教室

東別院日本語教室・夜の部

ヘルピングハンズ日本語教室

MER NIHONGO Club

日本伝統文化茶道華道ひまわりの会

らくらく日本語教室(こども教室）

九番団地日本語教室 アウラドキューバ

チュンタムみなみ日本語教室

みなみ文化日本語教室

ヒルズ日本語deウォーク

みどり日本語教室

森の里 にほんご教室

＜Liên hệ＞ Phòng giao lưu quốc tế, bộ phận giao lưu du lịch, cục giao lưu văn hóa du lịch, thành phố Nagoya　TEL：０５２-９７２-３０６２　ＦAX：０５２-９７２-４２００

Đây là danh sách các lớp học tiếng Nhật được viết bằng tiếng Nhật.

Khi hỏi người Nhật Bản, hãy cho họ xem nội dung này

Danh sách lớp học tiếng Nhật trong nội thành thành phố Nagoya

ベトナム語
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下表は本冊子中面と同じものです。

名古屋市公式ウェブサイト（日本語）
URL： http://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/page/0000094743.html

ちくさく たきとう　びる　　　 かい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　だいひょう

　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　ふぃりぴんじん　いじゅうしゃ　せんたー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

みずさわげつ　　きん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

とくてい　ひえいりかつどうほうじん　　　へるぴんぐ　　はんず　　あんど　　はーつ　　じゃぱん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

えいかいわ　かふぇ　　　　すくーる　　　　　　　　　　　　　　　　　か　にち

　めーる

　めーる

　　　　ほうじんとうかいがいこくじんせいかつ　さぽーと　　せんたー　　　じむきょくじゅうしょ　なかがわくさつきどおり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

しの だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  めーる

　　　　　ぶんか　にほんご　　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　  あさだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むとう　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

にんていとくていひえいりかつどうほうじん　　　　なごや　　　　こくさい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　にほんご　　かいいながき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　めーる

　こうざい　　なごや　こくさい　せんたー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

こうざいあいちけんこくさいこうりゅうきょうかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　めーる

　　　　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 めーる

にほんごきょうしつ

ちくさく

ちくさく

きたく

にしく

なかむらく

なかむらく

なかむらく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかがわく

なかがわく

みなとく

みなみく

みなみく

みどりく

みどりく

みどりく

ほしがおか  こ　みゅ　に　てぃ　せ  ん  た  ー

 え  く  せ  れ  ん  ときょうめい　　 かい

　な ご や し　そうごうしゃかい ふくし かいかん　　  かい

 　きたくやくしょ　　おな　たてもの

 さ  ん　しゃ　い　んじょうしんみなみ　かい

　なごや　 こくさい　せんたー

　なごや　 こくさい　せんたー

　　　　　こくさい　ぷらざ　　　　かい　けんしゅうしつ

　　　　　こくさい　ぷらざ

 な　でぃ　あ　ぱ  ー  く　　　かい

 　なごやし　　しみん かつどう すいしん せんたー

　なごや

　  いーぶる

　　なごやし　　　  だんじょきょうどうさんかくすいしんせんたー　　じょせいかいかん

おいまつ がっく ほくぶ しゅうかいじょ

　　　　  ねん  がつ　　  がつ ひがしべついんほんどうしたまちあいしつほか

　　　　  ねん  がつ いこう　ひがしべついんかいかん

　なでぃあ　ぱーく　　かい　なごやししみんかつどうすいしんせんたー

　　　 ほか　　きぼう　　　ばしょ　 　なごや　しない　　　　　　きんこう

えいかいわ　かふぇ　　　　すくーる　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ない

 とみた 　ちく  かいかん

　　 ほうせい だんち　　　 とう　かいしゅうかいしつ

きゅうばんだんち　　 ごうとうしゅうかいじょう

みなみしょうがいがくしゅうせんたー

みなみしょうがいがくしゅうせんたー　しちょうかくしつ

とくしげ　ちく　かいかん　ゆめりあ　　とくしげ

しえい　うらさとそうしゅうかいじょ

　　　　　　　　　　すてーしょん　　　　　　　　　　　 もり　　さとだい　しゅうかいじょ

　　　　　　　　　にほんごきょうしつ

  ら  い  と  あ  ん  ど  ら  い  と　にほんごきょうしつ

くろかわ  にほんご  きょうしつ

にほんごきょうしつ　ちょうかくしょうがいしゃむ

　　　　　　にほんご　　  かい

　　　　にほんご　　  かい

 こ　　　　  にほんごきょうしつ

　　　　　 こくさい　　ぷらざ　　　　　　ごきょうしつ

　　　　　　にほんごきょうしつ

　　　　　　にほんご　　  かい

がいこくじん　こそだ　　しえんきょうしつ　　ばんびーな

がいこくじんこ　　　にほんごきょうしつ　　がりべんくらぶ

　　　　　　  かい

 と  ら  い  し  く  る  きょうしつ

ひがしべついんにほんごきょうしつ

ひがしべついんにほんごきょうしつ よる　　ぶ

  へ  る  ぴ  ん  ぐ  は  ん  ず　  にほんごきょうしつ

にほん　でんとうぶんか　さどう　かどう　　　　　　　　  かい

　　　　　　　にほんごきょうしつ　　　　　 きょうしつ

きゅうばんだんちにほんごきょうしつ  あ  う  ら  ど  きゅ  ー  ば

　ちゅ　ん  た  む　　　　　　にほんごきょうしつ

　　　　　　ぶんかにほんごきょうしつ

 ひ  る  ず　　にほんご　　　　うぉーく

　　　　　 にほんごきょうしつ

もり　　さと　　　　　　　きょうしつ

 かひょう　　　ほんさっし　なかめん　 おな

  な　ご　や　し　こうしき　うぇ　ぶ　さ　い　と　　に  ほん ご



Danh sách lớp học tiếng Nhật trong nội thành thành phố Nagoya
○Nếu các bạn muốn đăng kí, vui lòng liên hệ trực tiếp đến các lớp học trên.

○Nội dung của các lớp học có đăng tải cụ thể trên webside của thành phố Nagoya.

Đường link: http://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/page/0000094743.html
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Nishi

Quận
Nakamura

Quận
Nakamura

Quận
Nakamura

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Naka

Quận
Nakagawa

Quận
Nakagawa

Quận
Minato

Quận
Minami

Quận
Minami

Quận
Midori

Quận
Midori

Quận
Midori

Lớp tiếng Nhật Imaike Tầng 5 tòa nhà Takito
Đi bộ khoảng 1 phút từ cửa ra số 1 Ga tàu điện ngầm Imaike, 
tuyến Sakuradori hoặc tuyến Higashiyama

Trong khoảng từ thứ Hai đến Chủ nhật
Sẽ hỏi nguyện vọng của các bạn.

Điện thoại:090-6610-1522
Email:nihongoimaike@gmail.com

Hội 26　Điện thoại:052-804-8037
Email:ishiryou@xj.commufa.jp

Điện thoại:052-775-6386　090-9228-1192　
Email:harue1192light@yahoo.co.jp

Điện thoại:080-3687-5658　FAX:052-723-2374　
Email:uedamatuitakahashi@hotmail.co.jp

Trung tâm quốc tế Nagoya Rou Nintei tokuteihieirikatsudohojin
Điện thoại:052-982-7987　FAX:052-523-1880　Email:info@deaf-ic.org

Aichi-Nihongo-No-Kai (Inagari)　Điện thoại:052-771-4235
FAX:052-771-4235　Email:kazuoinagaki@gmail.com

(Công cộng) Trung tâm quốc tế Nagoya
Điện thoại:052-581-5689　FAX:052-581-5629　
Email:vol@nic-nagoya.or.jp

(Công cộng) Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Điện thoại:052-961-8746　FAX:052-961-8045　
Email:koryu@aia.pref.aichi.jp

Email:aloenagoyavol@yahoo.co.jp

Điện thoại:0568-78-1804　FAX:0568-78-1804　
Email:irohanihongonokai@yahoo.co.jp

Điện thoại:052-961-7707(Đại diện)　FAX:052-951-5672　
Email:seminar@nagoya-ywca.or.jp

Điện thoại:090-5034-8332　
Email:masayopuri@yahoo.co.jp

Trung tâm người nhập cư Philippines (FMC)
Điện thoại:080-4212-6576　Email:tricyclechildren@gmail.com

Liên hệ ：Mizusawa (Thứ Hai đến Thứ Sáu 10:00～16:00)
090-3933-0053

Điện thoại:080 3680 0341　Email:Tmakoteen@gmail.com

Tổ chức phi lợi nhuận 
HELPING HANDS AND HEARTS JAPAN
Điện thoại:052-710-7479　Email:japanese@hhahj.jpn.org

Liên hệ: My English Room Trường học & Cà phê hội thoại 
tiếng Anh (Từ Thứ Ba đến Chủ nhật）
Điện thoại:052-253-7863　FAX:052-253-7863　
Email:support@myenglishroom.jp　
Akiko Arakawa　CEL:090-3956-1022

Điện thoại:052-301-1624
Email:kikuko1308@seagreen.ocn.ne.jp

Tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài Tokai
Địa chỉ văn phòng：Nakagawaku Satsukidori 1-22-2
Điện thoại：090-6364-1081　Email：rakuraku.st@gmail.com

Shinoda　Điện thoại:090-9199-2713
Email:kyuban_nihongo@yahoo.co.jp

Điện thoại:070-5589-5608
Email:758vietnam.net@gmail.com

Trung tâm tiếng Nhật&Văn hóa Minami
Điện thoại:090-8138-1987 （Asada）　
FAX:052-811-7050　Email:asadafam@nifty.com

Điện thoại:050-5585-0621 (Mutou）　
Email:ankumi27@hotmail.com

Điện thoại:090-1757-9200　FAX:052-891-3573

Điện thoại:052-892-5963　FAX:052-892-5963　
Email:kazuko65kg@ezweb.ne.jp

Thứ Ba   10:00 - 11:40

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin

Thứ Năm   18:30 - 20:15

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin

Thứ Hai  10:00 - 11:30 

Chủ Nhật 10:00 - 11:30, 12:00 - 13:30, 14:00 - 15:30
* Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Chủ Nhật 10:00 - 11:30
* Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Thứ Ba    13:30 - 15:00
Thứ Sáu  13:30 - 15:00 & 19:00 - 20:30
Thứ Bảy  10:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

Thứ Năm 10:30～12:00 
( Phòng trà 12:00 - 13:00)

Thứ năm 10:30 - 12:00

Buổi sáng thứ Sáu (Tổ chức 3 kì mỗi năm.
 Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)

Buổi chiều thứ Năm Vì có rất nhiều lớp học 
nên vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Thứ Tư và Thứ Sáu　10:00-11:30

Thứ Hai　17:15 - 18:45

Thứ Sáu　14:00 - 16:00

Thứ Sáu (Ngày lễ nghỉ)　19:00 - 20:30

Trong khoảng từ thứ Hai đến Chủ Nhật 
9:00 - 21:00
Sẽ hỏi nguyện vọng của các bạn.

Trong khoảng từ thứ Ba đến Chủ Nhật 
11:00 - 19:00
Sẽ hỏi nguyện vọng của các bạn.

Thứ Bảy của tuần thứ 2 và Thứ Bảy của tuần thứ 4
(Trường hợp Thứ Bảy tuần thứ 2 và tuần thứ 4 
là ngày lễ, thì sẽ chuyển sang thứ Bảy của tuần 1)

Thứ Năm　16:30 - 18:30

Thứ Bảy　19:00 - 21:00

Thứ Bảy　18:30 - 20:30 

Thứ Sáu  Từ 18:30 đến 20:30
(Không làm việc vào ngày nghỉ của 
Trung tâm Shōgai gakushu)

Thứ Sáu　18:30 - 20:10

Thứ Năm　19:30 - 21:00

Thứ Bảy　19:30 - 21:30

Đi bộ khoảng 3 phút từ cửa ra số 4 Ga tàu điện ngầm Hoshigaoka 

Đi bộ khoảng 2 phút từ trạm xe bus thành phố Minami Kuruki.
Đi bộ khoảng 5 phút từ trạm xe bus thành phố Shimonotsubo.

Đi bộ khoảng 5 phút từ Ga tàu điện ngầm Kurokawa, tuyến Meijo.
Đối diện với trạm xe bus thành phố Kita Kuyakusho.

Đi bộ khoảng 5 phút từ Ga tàu điện ngầm Joshin, tuyến Tsurumai.

Đi bộ khoảng 7 phút từ Ga Nagoya.
Lối vào trực tiếp từ cửa ra số 2 của Ga tàu điện ngầm 
Kokusai center, tuyến Sakuradori.

Đi bộ khoảng 7 phút từ Ga Nagoya.　Lối vào trực tiếp từ cửa ra số 2 
của Ga tàu điện ngầm Kokusai center, tuyến Sakuradori.

Đi bộ khoảng 5 phút từ Ga tàu điện ngầm Shiyakusho, tuyến Meijo

Đi bộ khoảng 5 phút từ Ga tàu điện ngầm Shiyakusho, tuyến Meijo

Đi bộ khoảng 7 phút từ Ga tàu điện ngầm Sakae, 
tuyến Higashiyama hoặc Meijo.
Đi bộ khoảng 5 phút từ Ga tàu điện ngầm Yabacho, tuyến Meijo.

Đi bộ khoảng 2 phút về hướng đông từ cửa ra số 5, 
Ga tàu điện ngầm Sakae.

Đi bộ khoảng 3 phút về hướng Đông từ cửa ra số 1 Ga tàu điện ngầm 
Higashi Betsuin, tuyến Meijo.　Trước trạm xe bus thành phố tuyến 
26 Kanayama, hoặc trước trạm Oicho tuyến Showa junkai.

Đi bộ khoảng 5 phút từ Ga tàu điện ngầm Yabacho, tuyến Meijo

Đi bộ khoảng 5 phút từ Ga tàu điện ngầm Higashi Betsuin, 
tuyến Meijo

Đi bộ khoảng 7 phút từ Ga tàu điện ngầm Sakae, tuyến Higashiyama 
hoặc tuyến Meijo (Trung tâm xúc tiến hoạt động công dân - Shimin 
katsudo suishin center) Những địa điểm khác tùy theo nơi tổ chức.

Đi bộ khoảng 6 phút từ Ga tàu điện ngầm Fushimi, 
tuyến Higashiyama hoặc tuyến Tsurumai.

Ga Toda, tàu Kintetsu
Ga cuối Toda, tuyến xe bus thành phố.

Đi bộ khoảng 3 phút từ trạm Unga-dori 3-chome, 
tuyến xe bus thành phố
Đi bộ khoảng 5 phút từ trạm Hosei Danchi, tuyến xe bus Meitetsu.

Đi bộ khoảng 5 phút từ cửa ra số 4 Ga tàu điện ngầm Tokaidori, 
tuyến Meiko.

Đi bộ khoảng 7 phút từ Ga Kasadera, tuyến tàu JR
Đi bộ khoảng 15 phút từ Ga Oe, tuyến tàu Meitetsu 

Đi bộ khoảng 7 phút từ Ga Kasadera, tuyến tàu JR
Đi bộ khoảng 10 phút từ trạm xe bus Minami Kuyakusho, 
tuyến xe bus   thành phố

Lối vào trực tiếp từ Ga tàu điện ngầm Tokushige, 
tuyến tàu Sakuradori

Đi bộ khoảng 10 phút từ Ga Motohoshizaki, tuyến tàu Meitetsu

Đi bộ khoảng 15 phút từ Ga Odaka, tuyến tàu JR

Trung tâm xã hội Hoshigaoka 

Tầng 8 Excellent Kyomei

Tầng 6 Hội quán Phúc lợi Xã hội tổng hợp thành phố Nagoya 
(Nagoyashi Sogo Shakai Fukushi Kaikan)
Cùng tòa nhà với ủy ban quận Kita

Tầng 6 Sunshine Joshin Minami

Trung tâm quốc tế Nagoya

Trung tâm quốc tế Nagoya

Tầng 2 Phòng nghiên cứu Aichi Kokusai Plaza

Aichi Kokusai Plaza

Tầng 6 tại Nadya Park Trung tâm xúc tiến hoạt động cư dân 
thành phố Nagoya 
(Nagoyashi Shimin Katsudo Suishin Center) 

Nagoya YWCA

E-Able Nagoya
(Trung tâm thúc đẩy bình đẳng giới - Hội phụ nữ Nagoya)

Hội trường phía bắc trường Oimatsu
(Oimatsu gakku Hokubu Shukaijo)

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2017:
Sảnh chính Higashi Betsuin, Phòng chờ .v.v..
Từ sau tháng 7 năm 2017: Hội quán Higashi Betsuin

Tầng 6 Nadya Park Trung tâm xúc tiến hoạt động công dân
(Shimin Katsudo Suishin Center) Và những địa điểm theo 
nguyện vọng (Nội thành và vùng lân cận thành phố Nagoya) 

Trong My English Room
Trường học & Cà phê hội thoại tiếng Anh

Hội quán Quận Tomita

Hội trường tầng 1, tòa nhà số 4 UR Hosei Danchi

Hội trường tòa nhà số 1 Kyuban Danchi

Trung tâm học tập cả cuộc đời Minami
(Minami Shogai gakushu Center)

Trung tâm học tập cả cuộc đời Minami Phòng nghe nhìn
(Minami Shogai gakushu Center)

Hội quán Tokushige (Yumeria Tokushige)

Hội trường Urasatoso thành phố (Shiei urazato so shukaisho)

Fureai Station Midori no Sato (Hội trường 2 của Morinosato)

Tên quận Tên lớp học Địa điểm Ga gần nhất-Thời gian cần thiết Thời gian tổ chức Liên hệ

Lớp tiếng Nhật Hoshigaoka 

Lớp tiếng Nhật dành cho người nói tiếng Anh "Light&Light"

Lớp tiếng Nhật Kurokawa

Lớp tiếng Nhật dành cho người khiếm thính

Aichi-Nihongo-No-Kai

Lớp tiếng Nhật NIC

Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em tại NIC

Lớp tiếng Nhật quốc tế Aichi Plaza

ALOE Lớp tiếng Nhật Akasatana

Iroha Nihongo no Kai

Lớp tiếng Nhật dành cho cha mẹ người nước ngoài có con nhỏ (Có giữ trẻ)

Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em có yếu tố nước ngoài

Kotoba no Kai

LớpTRIcycle

Lớp tiếng Nhật Higashi Betsuin

Lớp tiếng Nhật Higashi Betsuin - Buổi tối

Lớp tiếng Nhật cá nhân Helping Hands

MER (My English Room) Nihongo Club

Hội quán Trà đạo và Nghệ thuật cắm hoa 
truyền thống "Himawari no Kai"

Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em "Rakuraku"

Lớp tiếng Nhật "Aula Do Kyuba" Kyuban Danchi

Lớp tiếng Nhật Trung Tam Minami

Lớp tiếng Nhật & Văn hóa Minami

Hill's Nihongo de Walk 

Lớp tiếng Nhật Midori

Lớp tiếng Nhật Morinosato 


