[Thông báo về lớp học tiếng Nhật cho người nước ngoài tháng 9]
⚫

Khóa học tiếng Nhật của Tổ chức giao lưu quốc tế thành phố Niigata
Tham gia học tập từ trình độ Sơ cấp đến Trung cấp phù hợp với trình độ của học viên. Số lượng học viên
được chia nhỏ cho từng lớp.. Có thể đăng kí khóa học giữa chừng.
Chi tiết liên hệ: 025-225-2727

⚫

Lớp học tiếng Nhật tình nguyện thành phố Niigata
Thời gian

Cấp độ

Phí tham gia

Địa điểm/Đơn vị tổ chức

Thứ ba hàng tuần

Từ Sơ cấp 3,500 ¥ / kì（đã ⚫ Nishichiku Kouminkan

10 giờ ～12 giờ sáng

đến Thượng bao
cấp

gồm

sách (Nishiku Naiyamachi 603)

giáo khoa và phí Taiken Nihongo Kyoushitsu)
in ấn）

(Nishichiku Kouminkan)
Tel:025-261-0031

Ngày 3

Từ Sơ cấp

300 ¥ / buổi học

⚫ Higashiku Higashiku Plaza

(Ngày thứ Ba đầu tiên và thứ

(Higashiku Shimokido 1)

3 mỗi tháng)

Wawon II

10 giờ sáng ~2 giờ chiều

Người phụ trách: Takenaka
Tel: 025-227-3621

Thứ

4

hàng

tuần

vào Sơ cấp

500¥ /tháng

13h~14h30'
Thứ

5

hàng

thoại Niigata
tuần

Người phụ trách: Watanabe

vào

Tel: 070-5544-8527

13h~14h30'
Thứ

5

hàng

⚫ CrossPal Niigata, Lớp tiếng Nhật hội

tuần

10h~11h30

vào Sơ

cấp~ 300¥ /tháng

⚫ Trường tiểu học Kobari
Phòng hoạt động tình nguyện (ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰ

Thượng cấp

ﾑ), Nishuku Kobari 2

にちやす

26日 休 み

Lớp tiếng nhật Konnichiwa
Người phụ trách:Wakatsuki
Tel: 080-8431-0310

Thứ

5

hàng

tuần

13h~15h

vào Sơ

cấp~ 1000 ¥

/tháng

⚫ Kouminkan, Thành phố Niitsu,
（Akiha-ku, Niitsu Higashi-cho）

Thượng cấp

Lớp tiếng nhật Akiha
Người phụ trách: Hasegawa
Tel: 080-4058-6640
Thứ

5

hàng

tuần

7h~8h45'

vào Nhập môn~ 3500 ¥
Thượng cấp

/kì

⚫ Makichiku Kouminkan,

(đã bao gồm sách （Nishikan-ku Maki Kou 635）
giáo khoa và phí Lớp tiếng nhật Maki
in ấn）

Người phụ trách: Fujita
Tel: 090-4072-3840

Thứ

6

hàng

13h~14h30

tuần

vào Sơ
Sơ
cấp

cấp~ Tiền copy

⚫ CrossPal Niigata,

trung

Hội học tiếng Nhật Niigata
Người phụ trách：Masui
Tel： 090-4207-7222

Thời gian
Thứ 7 hàng tuần

Cấp độ

Phí tham gia

Sơ cấp

1000¥/tháng

Địa điểm/Đơn vị tổ chức
⚫ Kuzutsuka Kouminkan

10h ~ 12 giờ sáng

(Kitaku toueichou 1-1-18)
Lớp tiếng nhật Iroha
Người phụ trách：Hasegawa
Tel：080-4058-6640

Thứ 7 hàng tuần
10h30 ~ 12h

Trung

sơ 500¥/tháng

⚫ CrossPal Niigata

cấp

Wawon
Người phụ trách: Takenaka
Tel：025-277-3621

Ngày 7、ngày21

Lớp đọc báo Tiền phí

(Ngày thứ 7 tuần đầu tiên

⚫ Crosspal Niigata

mua café

Niigata Yaponika

và tuần thứ 3 hàng tháng)

Người phụ trách：Takaguchi

10h30 ~ 12h sáng

Tel：25-248-5499

Chủ Nhật hàng tuần (nghỉ Sơ cấp ~ 2000 ¥/ tháng
ngày 5 hàng tháng)
thượng cấp

●Ekinan Community Center

10h ~ 12h

Hội giáo viên tiếng Nhật Niigata

(Chuou-ku, Yoneyama 4)
Người phụ trách：Nagai
Tel: 090- 2849- 8425

Chủ nhật hàng tuần

Nhập

môn Phí mua giáo trình ⚫ Crosspal Niigata

3h ~ 4h30 chiều

~Trung cấp

Ninipo
Người phụ trách：Tanaka
Tel：080-3703-2880

● Lớp học dành cho trẻ em có mối liên hệ quốc tế ( phòng hỗ trợ học tập )
Câu lạc bộ Nikoparu
làm bài tập về nhà được giao

Thứ 7 hàng tuần

Miễn phí

10:00〜14:30

Nigata
CrossPal Nigata Tel：025-225-2727

ở trường học

Lớp học tiếng Nhật dành cho Thứ 4 hàng tuần
trẻ em

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố

Miễn phí

9:30〜11:30

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố
Nigata
CrossPal Nigata Tel：025-225-2727

(Trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến
19)
Lớp học hoa hướng dương/ Thứ tư và thứ bảy mỗi Phí coppy
Tiếng Nhật và việc học ở tuần
trường.

⚫

Hayadouri Kouminkan
(Kita-ku, Hayadouri 37-1)

Buổi chiều 2 giờ ~ 6

Giáo viên: Kawasaki

giờ.

Số điện thoại Tel：090-2756-0967

Những ngày nghỉ mà đã được đánh dấu bằng màu vàng thì sẽ có thể thay đỏi vào mỗi tháng.

