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2018年 兵庫県国際 交 流 協 会 （ＨＩＡ）

ベトナム語

Tiếng Việt

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT HỮU ÍCH TỨC THỜI
Ngày 9 / 7(thứ 2) - ngày 2 / 8 (thứ 5)

9:00 - 12:00

thứ 2～ thứ 6 : Toàn kh óa h ọc là trong 18
Bạn có cảm thấy mình học tiếng Nhật nhưng không thể sử dụng trong thực tế
cuộc sống hay không ?
Để có thể học tiếng Nhật một cách tập trung, hữu ích ngay trong cuộc sống ở
Nhật, Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Hyo-go có tổ chức khóa học tiếng Nhật
dành cho đối tượng là cư dân người nước ngoài cư ngụ trong tỉnh.

＊1 lớp tối đa
20 người
＊Lớp được
quyết định
dựa vào kết
quả thi kiểm
tra. Nhất định
phải thi kiểm
tra

Lớp

Trình độ

Mục tiêu

Đời sống

・ Từ nửa đầu trình độ sơ
cấp.
*Những người đã biết chữ
Hiragana – Katakana

・Ví dụ : Có thể tìm, hay hỏi các quầy hang trong
siêu thị
・Có thể nói triệu chứng bệnh cho bác sĩ

・Nửa sau phần sơ cấp～

・Có thể viết những mục cần thiết vào đơn khai
báo

(Seikatsu)
1
Đời sống
(Seikatsu)
2

Địa điểm

Sơ trung cấp

・Biết được hệ thống xe buýt và xe điện ở Nhật

Trung tâm phát triển sức khỏe quốc tế (IHD Center)
*JR từ ga Nada đi bộ 10 phút

Phương pháp đăng ký

Trong thời hạn đăng ký hãy nộp đơn đăng ký cho văn phòng HIA bằng Email hay Fax.
Đơn đăng ký có ở văn phòng HIA, trang web HIA

*Trường hợp sau khi đăng ký, đến ngày thi theo nguyện vọng vẫn chưa nhận được thông báo thì phải liên lạc đến HIA.

Tiền học phí

4000 yên

*Xin trả vào ngày của buổi học đầu tiên ở lớp.*Cho dù có bất cứ lý do gì đi nữa tiền học phí

cũng không được hoàn lại.
せいかつ

Sách giáo khoa

『できる？できた！！くらしのにほんご』 『わたしの生活ノート』
*Nếu trường hợp học viên vượt quá chỉ định thì sẽ chọn
hình thức bốc thăm quyết định học viên được học)

Thời hạn đăng ký
Kiểm tra

Ngày 28/5 (thứ 2) - 22/6 (thứ 6)

ngày thường 9:00 - 17:30

Ngày 18/6 (thứ2),

Ngày 20/6 (thứ4),

Ngày 22/6 (thứ6)

①10:30, ②14:00

*Thời gian kiểm tra là 1 tiếng

【Công ích tài đoàn pháp nhân】

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Hyogo, Khoa cộng sinh đa văn hóa
【Thời gian làm việc: ngày thường 9:00 - 17:30】
〒651-0073 Kobe-shi Chuo-ku Wakinohamakaigan-dori 1-5-1, IHD Center 2F
TEL: 078 (230) 3261 FAX: 078 (230) 3280
E-mail: tabunka@net.hyogo-ip.or.jp URL: http://www.hyogo-ip.or.jp/

