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Trung tâm Quốc tế Nagoya 

Lớp tiếng Nhật mùa hè  
dành cho trẻ em tại NIC 

Tổ chức học online! 

Trung tâm Quốc tế Nagoya sẽ mở lớp tiếng Nhật trong thời gian nghỉ hè cho trẻ em mà tiếng Nhật không 

phải là tiếng mẹ đẻ thông qua máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Tại lớp học này các tình 

nguyện viên sẽ dạy tiếng Nhật cần thiết cho việc học ở trường và sinh hoạt hằng ngày.  

Đối tượng  ① Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 15, có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật  

          (Trẻ em được sinh ra trong khoảng thời gian từ 2/4/2005 – 1/4/2014)  

      ② Trẻ được sinh trước ngày 2/4/2005 và hiện đang học tại các trường THCS 

※ Cần chuẩn bị các thiết bị để truy cập vào Zoom (máy tính, điện thoại thông minh được kết 
nối intrenet, có gắn webcam, micro). 

 ※ Chi phí kết nối thông tin người học tự chi trả. 

Ngày giờ: Tất cả gồm 8 buổi (7 buổi học, mỗi buổi 60 phút, 1 buổi luyện tập cách học online) 

○ Ngày luyện tập cách học online: ngày 19/7/2020 (chủ nhật) từ 12:30 đến 13:00 

○ Ngày học: ngày 22/7 (thứ 4), ngày 26/7 (chủ nhật), ngày 29/7 (thứ 4),  

ngày 2/8 (chủ nhật), ngày 5/8 (thứ 4), ngày 8/8 (thứ 7), ngày 12/8 (thứ 4). 

                     Thời gian học các ngày: Lớp A từ 10:00 đến 11:00, lớp B từ 12:00 đến 13:00 

Địa điểm: Tại nhà   

Học phí: Miễn phí 

Số lượng: Nhiều nhất là 50 người   

(ưu tiên những người sống trong thành phố và đăng ký sớm qua website) 

※tùy vào tình hình số lượng người có thể sẽ được thay đổi 

Đăng ký: Nhận đăng ký theo thứ tự từ 10:00 ngày 11/7/2020 (Thứ 7) đến 17:00 ngày 12/7/2020 (chủ 

nhật) qua đơn đăng ký tại Website phía dưới. (Đăng kí theo thứ tự) 

    https://www.nic-nagoya.or.jp/tieng_viet/news-events/event/2020/07191230.html 

※ Phụ huynh phải cùng điền mẫu đơn với người học. 

Hỗ trợ: Hội đồng giáo dục Thành phố Nagoya 

GỬI ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH 

Hãy đọc những điều dưới đây trước khi đăng ký 

1 Mục đích của lớp học này là dạy cho trẻ em kỹ năng tiếng Nhật cần thiết cho việc học tập ở trường và 

trong cuộc sống, không phải là việc nâng cao thành tích học tập tại trường.  

2 Lớp học có giới hạn số lượng học viên có thể tham gia. Trường hợp có nhiều đơn đăng ký, Trung tâm 

sẽ tiến hành lựa chọn học viên. 

Những lưu ý về Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em: 

☆ Phụ huynh phải cùng điền đơn đăng ký trên website với người học.  

☆ Để có thể tham gia lớp học online cần phải có máy tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh được kết nối 

intrenet, có gắn webcam, micro).  

Liên hệ 

Trung tâm Quốc tế Nagoya - Ban Hợp tác giao lưu 

Điện thoại: 052-581-5689 (nghỉ thứ 2) 

Fax: 052-581-5629 

Email: vol@nic-nagoya.or.jp 

Tuyển  

học viên 
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