
Lớp học tiếng Nhật được tổ chức tại “Kokusai Hiroba” (từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022)
■Lịch trình

Tên lớp học Phí tham gia Địa chỉ liên lạc Nội dung

1 D 2 F, G 3 I

4 5 A 6 B 7 C 8 D 9 E, F, G 10 H, I

11 12 A 13 B 14 C 15 D 16 F, G 17 H, I

18 19 A 20 B 21 C 22 D 23 E, F, G 24 H, I

25 26 A 27 B 28 C 29 30 F

1

2 3 4 5 6 D 7 F, G 8 I

9 10 A 11 B 12 C 13 D 14 E, F, G 15 H, I

16 17 A 18 B 19 C 20 D 21 F, G 22 H, I

23 24 A 25 B 26 C 27 D 28 E, F, G 29 H, I

30 31

1 B 2 C 3 D 4 F, G 5 I

6 7 A 8 B 9 C 10 D 11 E, F, G 12 H, I

13 14 A 15 B 16 C 17 D 18 F, G 19 H, I

20 21 A 22 B 23 C 24 D 25 E, F, G 26 H, I

27 28 A 29 B 30

1 D 2 F, G 3 I

4 5 A 6 B 7 C 8 D 9 E, F, G 10 H, I

11 12 A 13 B 14 C 15 D 16 F, G 17 H, I

18 19 A 20 B 21 C 22 D 23 E, F, G 24 H, I

25 26 A 27 B 28 C 29 30 F, G 31

- Các lớp học cũng có thể bị tạm dừng do sự thay đổi về chính sách phòng chống lây nhiễm

virus corona chủng mới của tỉnh và nhà nước. Mong các bạn thông cảm.

Chủ

nhậ

t

H
Nhóm kaiwa chủ

nhật
10:30-12:20 100 yên/lần

Đối tượng: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

Giáo trình: Tezukuri no print

Để đảm bảo các biện pháp phòng tránh virus Corona chủng mới, mỗi lớp học sẽ giới hạn số

lượng học viên tham gia mỗi lần nhiều nhất là 24 bạn.

Đối với những bạn lần đầu tiên tham gia, vui lòng liên hệ với phụ trách từng lớp.

Một học viên sẽ được đăng ký học nhiều nhất là 2 tiếng 1 ngày. (Cũng sẽ có những lớp, học

viên có thể đăng ký học cả 2 khung giờ trong 1 ngày tùy vào thời gian tổ chức lớp học đó.

Những lớp mà học viên có thể đăng ký học cả 2 khung giờ trong ngày đó là lớp D Kinyo

Club, lớp G Lớp học tiếng Nhật Yokoso,lớp I Nihongo Hiroba ichi, ni, san.

I
 Nihongo Hiroba

Ichi-ni-san

①13:30-14:20

②14:35-15:25

500 yên/tháng
(- Nếu tài liệu cấp phát nhiều th

ì có tính phí photocopy)

- Phí giáo trình 1 quyển 200 yê

n)

(Email)

nihongohiroba123@yahoo.co.

jp

Đối tượng: Sơ cấp, trung cấp

Giáo trình: Báo, giáo trình, bài tập đọc

hiểu, đề thi, v.v

(Điện thoại) 090-4754-6321

(Email)

nichiyo2525@yahoo.co.jp

G
Lớp học tiếng

Nhật Yokoso

①16:15-17:15

②17:15-18:15
100 yên/lần

(Điện thoại và FAX) 092-801-

2974

(Email)

nihongo822@hotmail.com

Đối tượng: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

Giáo trình: "Minna no Nihongo" , Bộ đề

thi năng lực tiếng Nhật (N1, N2), v.v

Đối tượng: Sơ cấp (đọc, viết được chữ

Hiragana, Katakana), trung cấp, cao cấp

Giáo trình: "Minna no Nihongo" (Ⅰ,Ⅱ), b

ài báo, sách tổng hợp ngữ pháp

Tháng 7

Tháng Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật

Thứ

Bảy

E
Nihongo

Hiroba

10:30-12:00 Miễn phí
(Email)

jfl2_chikujo@yahoo.co.jp

Đối tượng: Trung cấp

Giáo trình: Là lớp nói tự do nên không cần

giáo trình.

*Cần đặt lịch trước (xin hãy trực tiếp đến lớp

học để đặt lịch)

F
Hội học tiếng

Nhật
13:30-15:30 500 yên/tháng

(Điện thoại) 090-4779-6816

(FAX) 092-806-3704

(Email)nihongowomanabukai

@hotmail.co.jp

Tháng 6

Tháng Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật

Thứ

Sáu

D
Câu lạc bộ thứ Sá

u

①14:00-15:00

②15:15-16:15

　
500 yên/tháng

(Điện thoại) 080-3946-8859

Có thể sử dụng tiếng Trung,

tiếng Anh(FAX) 092-923-3040

(Email)

torianon-2@jcom.home.ne.jp

Đối tượng: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

Giáo trình: "Minna no Nihongo" ,

"GENKI" , "Nihongo Koredake" , Bộ đề

thi năng lực tiếng Nhật, bài báo, v.v

*Cần đặt lịch trước (xin hãy trực tiếp đến

lớp học để đặt lịch)

Thứ

Nă

m

C
Lớp học tiếng

Nhật Efueichi

①13:00-14:15

②14:30-15:45

200 yên/lần đầu

500 yên/tháng
(Tài liệu cấp phát có tính

phí photocopy)

(Điện thoại ) 090-7539-3739

Có thể sử dụng tiếng Trung,

tiếng Anh

Đối tượng: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

Giáo trình: Sử dụng giáo trình có nội dung phù hợp

với nhu cầu của các học viên Luyện tập các kỹ nă

ng Nghe, Nói, Đọc, Viết "Minna no Nihongo" Sơ

cấp, trung cấp, "Marugoto" Sơ cấp, trung cấp,

"GENKI" , sách luyện thi năng lực tiếng Nhật, bài b

áo

Thứ Bảy Chủ nhật

Thứ

Tư
B

Câu lạc bộ tiếng

Nhật Cosmos

①11:00-12:30

②13:30-15:00

Tháng Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Đối tượng: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp　Giáo

trình: Sử dụng giáo trình có nội dung phù

hợp với nhu cầu của học viên. Sử dụng cả t

ài liệu như báo và giáo trình nếu cần.Tháng 5
100 yên/lần

(Điện thoại và FAX)

092-807-7053

(Email)

ft2941mateno@yahoo.co.jp

Thứ Bảy Chủ nhật

Thứ

Ba
A

Hội giao lưu quốc

tế nhỏ

①10:00-12:00

②13:00-15:00

Tháng Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Lần đầu: 5000 yên/6 tháng,

sau khi kết thúc 6 tháng

học, nếu tiếp tục: 3000 yê

n/6 tháng, 5000 yên/năm

*Nếu mang theo thẻ thành

viên thì có thể tham gia 6

lớp học khác nhau của

Hiệp hội này (miễn phí thă

m quan học tập)

(Điện thoại và FAX)

092-662-7690

(Email)

chiisanainfo@gmail.com

(HP)

http://chiisananihongo.web.fc2

.com

①[Đối tượng] Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

[Giáo trình]  “Hội thoại tiếng Nhật” (do Hiệp hội này

phát hành) “Tiếng Nhật 45 giờ”, “Luyện hội thoại

tiếng Nhật”, “Hoạt động phát âm tiếng Nhật”, v.v. đ

ược sử dụng phù hợp với học viên②[Đối tượng]

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

　[Giáo trình] Giáo trình Tiếng Nhật 123 (quyển 1) v

à sách bài tập, Painless Japanese, tài liệu giảng

dạy bằng hình ảnh, bộ dụng cụ Super kit, v.v.

【Thời điểm ngày 4/1/2022 】

　- Chữ cái trong lịch học khớp với tên lớp học trong bảng bên phải. Ngoài ra, ngày có đường gạch chéo là ngày không có

lớp học.

Tháng 4 Giờ

Từ người mới bắt đầu 
đều có thể tham gia

mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp


　

Giới thiệu lớp học tiếng Nhật của Kokusai Hiroba!

Nihongo Hiroba Ichi-ni-san (chủ Nhật)

Hội giao lưu quốc tế nhỏ (thứ Ba) Câu lạc bộ tiếng Nhật Cosmos (thứ 
Tư)

Lớp học tiếng Nhật Efueichi (thứ Năm)

Câu lạc bộ thứ Sáu (thứ Sáu) Nihongo Hiroba (thứ Bảy) Hội học tiếng Nhật (thứ Bảy)

Lớp học tiếng Nhật Yokoso (thứ Bảy) Phòng Hội thoại Chủ nhật (chủ nhật)
★Đặc trưng của lớp học
Nói nhiều và nghe nhiều các chủ đề gần gũi cũng như những 

điều bạn quan tâm để nâng cao năng lực giao tiếp.

Là lớp học giúp nâng cao khả năng nghe, khả năng diễn đạt, có 
thể hội thoại tự do mà không cần chú trọng vào ngữ pháp.
Chúng tôi rất chào đón các bạn kể cả ở trình độ sơ cấp, chỉ cần 
bạn có hứng thú.

★Đặc trưng của lớp học
Chúng tôi hướng đến việc sử dụng loại giáo trình có thể tập trung khai 
thác các chủ đề giao tiếp hàng ngày và giúp học viên hiểu rõ cách dùng 
ngữ pháp và mẫu câu. Chúng tôi sẽ cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng để 
không bị nói tự do hoàn toàn. Tùy theo nguyện vọng của học viên, 
chúng tôi có thể giúp học viên chuẩn bị và luyện thi năng lực tiếng Nhật. 

★Đặc trưng của lớp học
Học về giao tiếp hàng ngày và ngữ pháp từ sơ 
cấp đến cao cấp. Luyện thi năng lực tiếng Nhật 
(Ví dụ: N1, N2).

★Học viên chủ yếu (quốc gia, vùng)
Du học sinh, người đi làm, v.v. (Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Thái Lan, Indonesia, Nepal, Campuchia, 
Vương quốc Anh, v.v.)

★Đặc trưng của lớp học
Học ngữ pháp, giao tiếp hàng ngày, luyện thi năng 
lực tiếng Nhật, nói tự do, v.v.

Có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc!

★Học viên chủ yếu (quốc gia, vùng)
Du học sinh, người đi làm, nội trợ (Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Pháp, Đài Loan, Nga, Philippines, 
Việt Nam, Mỹ, Ukraine, Nigeria, Canada, Ý, Ả Rập 
Saudi, Thái Lan, Cuba, Sri Lanka, v.v.)

★Đặc trưng của lớp học
Chúng tôi sử dụng giáo trình học từ kiến thức 
cơ bản kết hợp với bồi dưỡng khả năng hội 
thoại dành cho người mới bắt đầu.

★Học viên chủ yếu (quốc gia, vùng)
Du học sinh, thực tập sinh kỹ năng, nội trợ, người 

đi làm (Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hàn 
Quốc, Indonesia, Nepal, Mỹ, Anh, v.v.)

★Đặc trưng của lớp học
(1) Là lớp học hội thoại vui nhộn có chủ đề nói về các 
sự kiện theo mùa và mọi người thoải mái giao tiếp với 

nhau. (2) Lớp cơ bản sẽ học các kiến thức cơ bản của 

tiếng Nhật như chữ viết, mẫu câu, hội thoại sơ cấp, 
luyện tập phát âm, v.v, khuyến khích hội thoại và phát 
biểu ý kiến.

★Học viên chủ yếu (quốc gia, vùng)
Du học sinh và gia đình, nội trợ, người đi làm, v.v. 
(Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Philippines, Nga, 
v.v.)

★Đặc trưng của lớp học
Sử dụng giáo trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Học một cách 
tổng hợp hội thoại có sử dụng từ vựng, ngữ pháp đã học. 
Lớp hội thoại cao cấp (bài báo, v.v.) Học tiếng Nhật cần thiết 
để sinh hoạt, đi làm, học lên cao ở Nhật Bản. Hỗ trợ từng học 
viên luyện thi năng lực tiếng Nhật theo từng trình độ từ N1 
đến N5 (*Mọi khóa học đều có người thi đỗ)

★Học viên chủ yếu (quốc gia, vùng)
Du học sinh, người làm thương mại và gia đình họ (các 
quốc gia và khu vực châu Á như Trung Quốc, các quốc gia 
và khu vực châu Âu như Vương quốc Anh, các quốc gia và 
khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ, v.v.)

★Học viên chủ yếu (quốc gia, vùng)
Du học sinh, người đi làm,nội trợ (chồng), học sinh trung 
học cơ sở và trung học phổ thông (Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Đài Loan, Việt Nam, Nepal, Indonesia, Mỹ, Philippines, 
Pakistan, Pháp, Vương quốc Anh, Hồng Kông, Maroc, v.v.)

★Đặc trưng của lớp học
Học viên sẽ được học chủ yếu về ngôn ngữ nói (ngôn 
ngữ của giới trẻ, tiếng địa phương…) thông qua hội thoại 
tự do.
Chúng tôi nhận đăng ký qua địa chỉ email.
Tham gia miễn phí và không cần chuẩn bị tài liệu.

★Đặc trưng của lớp học
Tập trung thực hiện hội thoại và học ngữ pháp dựa theo 
sách; tăng cường khả năng đọc hiểu và diễn đạt từ 
vựng thông qua các bài báo; được hướng dẫn về cách 
sử dụng ngữ pháp, từ vựng, v.v. (Ví dụ: N2, N3, v.v.)

★Học viên chủ yếu (quốc gia, vùng)
Du học sinh, nội trợ, người đi làm, v.v. (Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Việt Nam, Philippines, Mỹ, Đài Loan, v.v.)

★Học viên chủ yếu (quốc gia, vùng)
Người đi làm, du học sinh, nội trợ, v.v. (Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan, v.v.)
*Người mới bắt đầu có thể đọc và viết chữ Hiragana”, chữ 
“Katakana”.

★Học viên chủ yếu (quốc gia, vùng)
Du học sinh, người đi làm, nội trợ, v.v. (Trung Quốc, Đài Loan, 
Việt Nam, v.v.)
*Người mới bắt đầu có thể đọc và viết chữ Hiragana”, chữ 
“Katakana”.


