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Chiêu sinh lớp tiếng Nhật “NIC NIHONGO NO KAI” lần thứ 78
Lớp tiếng Nhật NIC NIHONGO NO KAI là một hoạt động nhằm giao lưu giữa những người đến từ nhiều
những quốc gia khác nhau và cùng với những tình nguyện viên của NIC bạn có thể học tập ngôn ngữ, làm
quen với sinh hoạt hằng ngày, tập quán, văn hóa Nhật Bản. Bạn có muốn cùng tham gia với chúng tôi
không ?
Đối tượng : Người nước ngoài (Không nhận học sinh tiểu học và trung học)
Thời gian : 3 tháng từ ngày 21 tháng 5 - ngày 30 tháng 7 năm 2017.
Lớp mở cửa vào Chủ Nhật hàng tuần (90 phút x 11lần)
Đăng ký và phỏng vấn: Tiến hành nhận đăng ký và tiến hành phỏng vấn từ 11:00 đến 11:30 vào Chủ
Nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017.
Lớp

Thời gian
10:00～11:30

Hội Thoại
cơ sở

12:00～13:30
14:00～15:30

Hội Thoại
Ⅰ

10:00～11:30
12:00～13:30
10:00～11:30

Hội Thoại
Ⅱ

12:00～13:30

Hội Thoại
Ⅲ

14:00～15:30

Kana

14:00～15:30

Hán Tự I

10:00～11:30

Hán Tự II

12:00～13:30

Đối tượng
● Người mới bắt đầu học tiếng Nhật
＊Kể cả những người không biết đọc và viết chữ.
Sử dụng giáo trình của NIC Nihongo.
Luyện tập hội thoại và những từ vựng cơ bản cần thiết cho
cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
● Người đã kết thúc lớp hội thoại cơ sở hoặc những người
có trình độ tương đương.
Tiến hành giờ học theo giáo trình, học ngữ pháp và luyện tập
những mẫu câu, đoạn hội thoại từ trình độ sơ cấp.
● Người kết thúc lớp hội thoại I hoặc người có trình độ
tương đương.
Tiến hành giờ học theo giáo trình, học ngữ pháp và luyện tập
những mẫu câu, đoạn hội thoại .（Nội dung chưa được học ở
hội thoại cơ sở và hội thoại I.
● Người kết thúc hội thoại II hoặc người người có trình độ
tương đương muốn đàm thoại với nhiều người khác.
Học những đề tài khác có nội dung mang tính thực dụng
thường ngày tiếp theo đàm thoại I và II.
Nói lên những ý kiến, quan điểm của bản thân về tập quán
hay là văn hóa của những người quốc gia khác.
● Người muốn học Hiragana/ Katakana
Học cách viết Hiragana/ Katakana.
・ Học cách phát âm tiếng Nhật của những từ vựng đơn
giản.
・ Học cách đọc và viết những câu tiếng Nhật đơn giản.
●Người mới bắt đầu học chữ Hán, đã biết Hiragana
Học theo giáo trình “Kanji 1”
Cùng tìm hiểu cách làm thế nào để học chữ Hán.

Số
Lệ phí
người
giáo trình
20 người
20 người 1,000 Yên
20 người
18 người
18 người

500 Yên

18 người
500 Yên
18 người

20 người

500 Yên

15 người

500 Yên

18 người

500 Yên

● Người biết khoảng 100 chữ hán hoặc người có trình độ
tương đương.
18 người
Học theo giáo trình “Kanji 2”
Cùng tìm hiểu cách làm thế nào để học chữ hán.

500 Yên

※Vì bạn sẽ học tất cả bằng tiếng Nhật, về nguyên tắc không được sử dụng tiếng mẹ đẻ hay tiếng bản
địa.
＜Lệ phí lớp học＞Lệ phí tham gia: 2,500 Yên

ベトナム語

Tieng Viet

Lệ phí giáo trình：500 Yên hoặc 1,000 yên ( tùy theo lớp sử dụng giáo trình nào)
☆Không hoàn lại lệ phí giáo trình hay lệ phí tham gia đã được thanh toán.
＜Cách đăng ký lớp học＞
※ Đăng ký trong thời gian từ 11 giờ 00 phút ～11 giờ 30 phút: 1 người chỉ được phép đăng ký 1 lớp học.
※ Người muốn đăng ký học 2 lớp thì hãy đăng ký lớp thứ 2 vào 12 giờ 30 phút cùng ngày.
Nếu như lớp bạn muốn đăng ký thêm còn chỗ trống thì bạn có thể được nhận vào học.。

①

Viết vào giấy đăng ký

②

Nhận giấy đăng ký：11:00 ～ 11:30

③

Phỏng vấn

④

Thanh toán các lệ phí：12:15 ～12:30

＜Đăng ký lớp thứ 2＞ 12:30 ～
※ Tuy nhiên, những trường hợp sau không được tiếp nhận :
・Hội thoại＋Hội thoại＝×（Tuy nhiên, nếu để ôn tập lại lớp đã từng theo học thì có thể được nhận vào lớp đã
từng theo học trước đó）
・Hán TựⅠ＋Hán Tự Ⅱ＝×（Tuy nhiên, người học lớp Hán Tự 2 muốn ôn tập lại thì có thể đăng ký học
thêm lớp Hán Tự I.）
・Kana＋KanjiⅡ＝×
※ Số người chiêu sinh thêm của từng lớp sẽ được viết lên bảng trắng trước chỗ nhận giấy đăng ký sau 12:30.

＜Về việc nhận đăng ký thêm vào tuần tiếp theo＞
Sau khi kết thúc quá trình nhận hồ sơ như trên, nếu như khi số lượng chiêu sinh vẫn chưa đủ thì sẽ chỉ tiếp tục nhận đăng ký thêm
vào tuần tiếp theo.
Bạn có thể kiểm tra lớp có thể đăng ký bằng cách gọi điện đến trung tâm hoặc kiểm tra trên trang web sau thứ năm ngày 18 tháng 5.

Ngày nhận hồ sơ đăng ký thêm: Chủ nhật ngày 21 tháng 5.
Thời gian: 30 phút trước khi lớp học muốn đăng ký bắt đầu
(VD: Lớp học muốn đăng ký bắt đầu lúc 10 giờ thì nhận hồ sơ đăng ký lúc 9 giờ 30 phút.) Ưu tiên người đăng ký trước.
Địa điểm: Văn phòng tầng 4 trung tâm quốc tế Nagoya.
Không nhận hồ sơ sau khi đã đủ sĩ số.

＜Trong các trường hợp như dưới đây lớp sẽ được nghỉ ＞
・Khi có thông tin chú ý, thông tin dự báo, tuyên bố cảnh báo của sở động đất Tokai.
・Khi có báo động “cảnh báo bão” sắp tới gần, 2 tiếng trước khi giờ học bắt đầu mà báo động vẫn chưa giải
phóng.
※ Khi lớp học buộc phải nghỉ thì buổi học hôm đó sẽ được dậy bù vào một ngày khác.
※ Bất cứ khi nào nếu không hiểu thì hãy hỏi trung tâm quốc tế Nagoya.

“NIC Nihongonokai” tầng 4 Tòa nhà Nagoya Kokusai Center
TEL 052-581-5689
http://www.nic-nihongonokai.info/

Giấy đăng ký "NIC nihongo no kai"
受付No.
面接担当者

※ Xin vui lòng điền vào trong khung đậm
Họ:

Quốc tịch:

Furigana
Tên:

Tiếng mẹ đẻ:

Furigana
Giới tính

Nam/ Nữ Tuổi:

Tuổi

Thời gian
lưu trú

Tháng

Năm ~

Tháng

Năm

Địa chỉ：
Số điện thoại： （

）

Lớp muốn đăng ký: Hãy chọn 1 lớp trong số các lớp từ ①～⑩
Lớp

10：00～11：30

12：00～13：30

14：00～15：30

①
③
⑤

②
④
⑥

⑪

Đàm thoại cơ bản

Đàm thoạiⅠ
Đàm thoạiⅡ

⑦
⑧

Đàm thoại Ⅲ
Kana
KanjiⅠ

Lớp muốn đăng ký

⑨
⑩

KanjiⅡ

※Giới thiệu hoạt động của NIC Nihongo no kai trên trang web
Đăng những bức ảnh được chụp trong potluck party/ Lớp học trên trang Home page.
Có trường hợp đăng ảnh gương mặt của bạn lên trang web, bạn có đồng ý không?

Đồng ý

/Không đồng ý

※Những thông tin cá nhân bạn điền trên giấy đăng ký NIC Nihongo no kai thì, chúng tôi chỉ sử dụng để thống kê thông tin, chúng tôi thống kê
trên tình trạng không chỉ định cá nhân hay làm danh bạ gì cả, tuyệt đối không có việc sử dụng thông tin cá nhân trên của bạn với mục đích khác
ngoài mục đích nêu trên hay là tuyệt đối không cung cấp thông tin của bạn cho người thứ 3 nào khác ngoài những người có liên quan.

※面接者記入欄：
日本語学習歴： ほとんどない、（
本会をどこで知りましたか?
ＨＰ、メルマガ、その他
（
）

趣味

）か月、（

）年

ひらがな
カタカナ
（少し、良く） 読める （少し、良く） 読める
（少し、良く） かける （少し、良く） かける

た

その他メモ
from WEB

