
 

Chiêu sinh lớp tiếng Nhật “NIC NIHONGO NO KAI” lần thứ 88 
 

 

Lớp tiếng Nhật dành cho người lớn, được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11. Để phòng tránh sự lây lan của virus 

Corona, lớp học sẽ được tổ chức theo hình thức như dưới đây. 

*Cách thức đăng ký, số lượng tuyển sinh sẽ có sự thay đổi so với các năm trước. Các bạn hãy chú ý. 

 

＜Đối tượng＞ Người nước ngoài（Học sinh tiểu học, THCS không thể tham gia lớp học này. Ưu tiên người đang 

sống tại thành phố Nagoya.） 

 

＜Thời gian＞ Chủ nhật hàng tuần・3 tháng（Từ ngày 20/9/2020 đến ngày 22/11/2020）（1 buổi: 90 phút x 10 buổi） 

*Tất cả các lớp sẽ học bằng tiếng Nhật nên về nguyên tắc sẽ không sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học. 

 

＜Phí tham gia và tiền giáo trình＞ 

 Phí tham gia: 2,500 yên ／ Tiền giáo trình: Lớp Kaiwa Kiso 1,000 yên, các lớp khác 500 yên 

☆ Không hoàn lại phí giáo trình hay lệ phí tham gia đã được thanh toán. 
 

 

＜Đăng ký và phỏng vấn＞ 

Lịch trình: 

Ngày 6/9 (chủ nhật) 12:00 ~14:00 Nhận đăng ký online 

Ngày 6/9 (chủ nhật) ~ ngày 9/9 

(thứ 4) 

Email xác nhận đăng ký của NIC sẽ được gửi đến. 

Nếu không nhận được email, vui lòng liên hệ với NIC. 

Ngày 13/9 (chủ nhật) Phỏng vấn 

Thời gian：10:00 hoặc 12:00 hoặc 14:00 

(Thời gian phỏng vấn sẽ được ghi trong email xác 

nhận của NIC） 

Địa điểm：Tầng 5 Trung tâm Quốc tế Nagoya 

Mang theo：Phí tham gia 

 

*Vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn ở mặt sau. 

  

Lớp Thời gian Số người Đối tượng 

Kaiwa Kiso 

10:00～11:30 10 người Dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật. Luyện tập chào hỏi, các từ 

vựng cơ bản và hội thoại  

＊Kể cả những người không biết đọc và viết chữ. 

12:00～13:30 18 người 

14:00～15:30 10 người 

Kaiwa Ⅰ 10:00～11:30 16 người 

Dành cho người đã kết thúc lớp Kaiwa Kiso hoặc người có trình độ tương 

đương. Luyện tập hội thoại qua những mẫu câu, ngữ pháp ở trình độ sơ 

cấp. 

Kaiwa Ⅱ 
10:00～11:30 10 người Dành cho người đã kết thúc lớp Kaiwa Ⅰ hoặc người có trình độ tương 

đương. Luyện tập hội thoại qua những mẫu câu, ngữ pháp chưa được học 

ở lớp Kaiwa Kiso và Kaiwa Ⅰ. 12:00～13:30 10 người 

Kaiwa Ⅲ 14:00～15:30 
15 

người 

Dành cho người đã kết thúc lớp Kaiwa Ⅱ hoặc người có trình độ tương 

đương. Tiếp nối lớp Kaiwa I và II học các nội dung mang tính thực tế với 

các chủ đề khác nhau. Học cách bày tỏ ý kiến của mình về văn hóa, tập 

quán của nhau. 

Kana 14:00～15:30 9 người 

Dành cho người muốn học chữ Hiragana và Katakana. Luyện cách viết 

chữ Hiragana và Katakana. Luyện tập phát âm tiếng Nhật qua các từ vựng 

đơn giản. Học cách đọc và viết những câu đơn giản. 



 

 

Đăng ký 【Online】 Ngày 6/9 (chủ nhật) 12:00~14:00  

①  Đăng ký theo mẫu đơn đăng ký có trên website của NIC. 

② NIC sẽ thông báo về thứ tự và thời gian phỏng vấn.  

⚫ 1 người có thể đồng thời đăng ký tham gia 2 lớp học. 

・ Không thể đăng ký 2 lớp có thời gian học trùng nhau. 

・ Không thể đăng ký học 2 lớp kaiwa. Cũng không thể đăng ký học 2 lớp Moji. 

(Ví dụ) 〇 Đăng ký lớp “Kaiwa Kiso” và “Kana”…… OK 

× Đăng ký lớp “Kaiwa Kiso” 10:00 và “Kaiwa Kiso” 12:00…… NG 

× Đăng ký lớp “Kaiwa II” 10:00 và “Kaiwa III”….… NG 

・Ưu tiên đăng ký cho người nguyện vọng 1. 

* Để nhận được email từ NIC, vui lòng cài đặt cho phép nhận thư có địa chỉ từ “ @nic-nagoya.or.jp “ 
 

 

 

Chiêu sinh bổ sung【Email】Từ ngày 9/9 (thứ 4) 12:00 ~ ngày 12/9 (thứ 7) 12:00  

*Sẽ dừng tuyển khi đủ số người. 

Các lớp chưa tuyển đủ số lượng trong lần đăng ký ngày 6 tháng 9, sẽ tuyển sinh bổ sung từ ngày 9 tháng 9 (thứ 4).  

*Có thể xem các lớp có thể đăng kí trên website của NIC sau 12:00 ngày 9 tháng 9 (thứ 4). 

① Đăng kí qua mail: vol@nic-nagoya.or.jp 

·Ghi tiêu đề liên lạc là「09nihongo」 

·Ghi đầy đủ thông tin: Họ tên, quốc tịch, tiếng mẹ đẻ, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, lớp tiếng Nhật muốn học vào 

trong mail. 

② Sẽ có thông báo về thời gian và số thứ tự phỏng vấn từ NIC. 

 
 

 

Phỏng vấn 【tại Trung tâm】 Ngày 13/9 (chủ nhật) 10:00 hoặc 12:00 hoặc 14:00  

・Vui lòng đến tầng 5 Trung tâm Quốc tế Nagoya theo thời gian ghi trong email được gửi đến sau khi hoàn tất 

đăng ký. 

・Trong trường hợp có nhiều người đăng ký, sau khi phỏng vấn sẽ tiến hành bốc thăm. 

・Người được nhận tham gia lớp học sẽ đóng phí tham gia và tiền giáo trình. Vui lòng chuẩn bị sẵn tiền 

 (nếu có thể, chuẩn bị tiền vừa đủ đóng để trung tâm không cần trả lại tiền thừa). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“NIC Nihongonokai” tầng 4 Tòa nhà Nagoya Kokusai Center 

TEL 052-581-5689 

http://www.nic-nihongonokai.info/  hoặc  http://www.nic-nihongonokai.info/ 

＜Nếu tình huống sau xảy ra thì buổi phỏng vấn và lớp tiếng Nhật sẽ bị ngừng＞  

･Khi có thông tin từ chính phủ dự báo có khả năng xảy ra động đất lớn. 

･Khi có thông báo “cảnh báo bão” ở thành phố Nagoya vào lúc 8h sáng thì tất cả các lớp học ngày hôm đó sẽ được nghỉ. 

･Khi bão đến gần, lớp học sẽ được tạm dừng vào thời điểm có thông báo “Cảnh báo bão” ở thành phố Nagoya . 

･Khi Trung tâm quốc tế Nagoya dự đoán tình hình và cho tạm dừng lớp học. 

*Khi có điều gì không hiểu thì hãy hỏi trung tâm quốc tế Nagoya.  


