ベトナム語版

Đại học Gakushuin Lớp học tiếng Nhật Wakuwaku Toshima
Gakushuin University Wakuwaku Toshima Japanese Class
Bạn sẽ làm gì khi muốn kết bạn với người nói tiếng Nhật?
Bạn sẽ làm gì khi bạn muốn mua thuốc chữa bệnh hay khi bạn bị mất đồ đạc cá nhân?
Hãy tham gia học tiếng Nhật với chúng tôi và tận hưởng cuộc sống ở Nhật Bản!
Tổ chức bởi: Đại học Gakushuin

Tài trợ bởi: Quận Toshima

Là một phần trong chương trình giáo dục tiếng Nhật cho người nước ngoài sống tại Nhật Bản của Cục Văn Hoá Nhật Bản
cùng với dự án Grand Design 2039 của Đại học Gakushuin, “ Lớp tiếng Nhật Wakuwaku Toshima của đại học Gakushuin”
dành cho cư dân nước ngoài sống ở quận Toshima có dịp để sử dụng tiếng Nhật để có thể sống trong cộng đồng và đồng
thời hiểu thêm về cách sống và văn hoá như một thành viên của xã hội Nhật Bản

Co 2 lơp hoc đươc cung cap:
[Lớp Wakuwaku] (10 bai hoc) ・・・・Lơp hoc tap trung ngan han cho ngươi mơi bat đau hoc tieng Nhat.
[Lớp Gungun] (17 bai hoc)・・・・・Lơp hoc ngay thư Bay danh cho ngươi đa tưng hoc mot ít tieng Nhat hoac
nhưng ngươi đa tưng tham dư lơp Wakuwaku.

Học phí ¥0 Phí tài liệu ¥1000

Đối tượng:


Dành cho người chưa từng học tiếng Nhật vì bận rộn công
việc hoặc chăm sóc con nhỏ



Vui lòng đăng kí trước qua
<mẫu đơn trên Google> ở mặt sau

Dành cho người sinh sống, học tập và làm việc tại và xung
quanh quận Toshima



Dành cho người từ 16 tuổi trở lên



Dành cho người có thể tham dự mỗi buổi học

Chú ý:


Bạn có thể mang theo trẻ nhỏ. (Trẻ nhỏ từ 3 tuổi đến độ tuổi lớp 3)
*Có thể thương lượng



Giáo viên: Là những sinh viên đang theo học chương trình Thạc sỹ khoa giáo dục tiếng Nhật của Trường đại học Gakushuin

Học với tài liệu giảng dạy gốc !

Lớp tiếng Nhật Wakuwaku Toshima Đại học Gakushuin

<Đăng kí> qua Google Forms

Trung tâm quốc tế, Đại học Gakushuin
Toà nhà trung tâm 2F, 1-5-1 Mejiro, Quận Toshima, Tokyo

https://forms.gle/aBat54K4tt6F6r6N6

<Liên hệ>
📧: waku2.nihongo@gmail.com
（Ngôn ngữ sử dụng: Nhật, Anh, Trung, Hàn và những ngôn nghữ khác)
: 03-5992-1024
(Thời gian và ngôn ngữ: Ngày trong tuần 10 sáng-3 chiều, tiếng Nhật)
Trang truy cập: https://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/cie/waku2nihongo.html
Facebook: https://www.facebook.com/waku2.nihongo

[Lớp Wakuwaku] (10 bài học)
Lơp hoc ngan han tap trung cho ngươi bat đau hoc tieng Nhat


Ban se co the giao tiep ơ trính đo can ban bang tieng Nhat khi song ơ Nhat Ban. Chang han như ban co the tư giơi
thieu ban than, mua sam ơ tiem tap hoa, lam thu tuc giay tơ đơn gian ơ van phong thanh pho, van van…



Co the đoc bang chư cai Hiragana, Katakana, va viet ten ban than bang Katakana.

Lich hoc: Cac ngay trong tuan: Tư 9:30 sang - Đen 12:30 trưa
Tư thư hai ngay 22 thang 8 – Đen thư sau ngay 2 thang 9 nam 2022
Đia điem: Phong 301, Toa nha so 5 phía Tay, Đai hoc Gakushuin

[ Lớp Gungun] (17 Bài học )
Khoa hoc ngay thư Bay danh cho nhưng ngươi đa hoc mot ít tieng Nhat hoac đa hoc qua lơp Wakuwaku


Ban se hoc đươc cach sư dung tieng Nhat đe lam phong phu cuoc song cua ban va ket noi vơi xa hoi ơ Nhat Ban. Ví
du như se sư dung tieng Nhat đe hieu tin tưc, đi tiem cat toc, boc lo cam xuc cua ban, ket ban mơi, van van…



Co kha nang đoc thư đien tư, tin nhan, va cac thong tin sư kien bang tieng Nhat.



Co kha nang viet thư đien tư va tin nhan bang tieng Nhat.

Lich hoc: Thư Bay hang tuan: Tư 10:00 sang - đen 12:15 trưa
Tư ngay 17 thang 9 nam 2022 đen ngay 28 thang 1 nam 2023
*Khong co lơp hoc vao cac ngay: ngay 26 Thang 11, ngay 31 Thang 12, va ngay 7 Thang 1
Đia điem: Phong 303, Toa nha so 1 phía Nam, Đai hoc Gakushuin

