
Quý vị người nước 

ngoài đang sinh sống, 

làm việc và học tập 

tại tp NAGOYA.

Tự giới thiệu 
bản thân

Mua sắm

Bệnh viện

Giao thông
công cộng

Chào hỏi

Nề nếp
sinh hoạt

Thiên tai

Thông tin

Vui chơi
giải trí

Giao lưu

Chủ yếu học cách nói chuyện đàm thoại theo nhiều đề tài cần thiết đối với cuộc sống.

Đơn vị thực hiện

☎ 052-201-0881 / ✉ maruhachi@jice.org

一般財団法人 日本国際協力センター（JICE）中部支所

Đơn vị tổ chức

に ほん こく さいきょうりょく ちゅう ぶ し しょ

名古屋市ハイブリッド型地域日本語教室等実施業務委託

文化庁「令和４年度 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

Đây là lớp học tiếng Nhật theo mô hình kết hợp online-offline 

để có thể vừa học trực tuyến vừa có thể giao lưu, hoạt động trải nghiệm trực tiếp.



Học phí：0 yên miễn phí（1 khóa 10 buổi học）
えん

もうしこみ

https://forms.office.com/r/NeQPAmRmMS

※ Mọi khóa học đều có cả ngày học trực tuyến online và ngày học giao lưu, trải nghiệm trực tiếp offline.
Ngày và giờ của các học giao lưu, trải nghiệm trực tiếp offline và thực hành có thể khác 

với ngày học thông thường

No. Trình độ Đối tượng Thứ th.gian
Thi kiểm

tra trình độ Kỳ học

①

HAJIME
MASHITE
Nihongo

Người bắt đầu học 
tiếng Nhật

Thứ Hai
và

Thứ Tư

AM
10:00 - 12:00

1/16 1/23～2/22

②
Thứ Ba và 
Thứ Năm

AM
10:00 - 12:00

1/17 

1/24～2/23

③
Thứ Ba và 
Thứ Năm

PM
7:00 - 9:00

1/17 1/24～2/23

④

MOTTO
Nihongo

Người hiểu được 
các câu đàm thoại 
đơn giản

Thứ Hai 
AM

10:00 - 12:00
12/19 12/26～3/6

⑤
Thứ Tư và 
Thứ Bảy

PM
7:00 - 9:00

1/18 1/25～2/25

⑥
Thứ Ba và 
Thứ Năm

AM
10:00 - 12:00

1/17 1/24～2/23

⑦
Thứ Ba và 
Thứ Năm

PM
7:00 - 9:00

1/17 1/24～2/23

⑧
PERAPERA
Nihongo

Người nói được 
các câu đàm thoại 
đơn giản, truyền 
đạt được ý muốn 
và yêu cầu cần 
thiết của mình

Thứ sáu
PM

7:00 - 9:00
12/16 12/23～3/3

⑨
Thứ Ba và 
Thứ Năm

PM
7:00 - 9:00

1/17 1/24～2/23

Jice Maruhachi

①②③⑤⑥⑦⑨ là khóa học2lần trong một tuần

※Có thể chuyển
sang tiếng Việt

Sách giáo khoa：0 yên (miễn phí) Sĩ số:10 người

※ Cước phí internet, phí giao thông đi lại
là chi phí mà học viên phải tự trả. 

Số điện thoại của nv phụ trách
(giải đáp thắc mắc)

Tiếng Trung／Tiếng Nhật
Ou En : 080-4336-3675 
Tiếng Anh／Tiếng Tagalog
Rosales Myrna : 090-6614-1696
Tiếng Bồ Đào Nha ／Tiếng Tây Ban Nha
Konishi Tsukasa : 080-4336-3617

Đối tượng Người nước ngoài sinh sống, làm việc hoặc học 
tập tại tp NAGOYA. Từ 16 tuổi trở lên. 

Cáchđăng ký

Vào 1/26, 1/31, 2/2
có lớp học trực tiếp tại
Trung tâm Quốc tế Nagoya. 

đăng kí▼

xe điện ngầm: Sakuradōri trạm: Kokusai Center

QR code Nagoya International Center▼

Trong các khóa học "HAJIMEMASHITE" trong (2), 

ngoài các hoạt động trao đổi và trải nghiệm,Các lớp học

trực tiếp được cung cấp tại Trung tâm Quốc tế Nagoya (NIC). 

lên lịch lại

http://#

