Bắt đầu từ tháng

2017

Sao bạn không thử học tiếng Nhật
bằng cách chọn cho mình khóa học
phù hợp ở MIA nhỉ!

１０

Khóa học tiếng Nhật
◆◇◆Khóa học◆◇◆
Học phí
Lớp

Thứ

Giờ

Thời gian

に ほ ん ご しょきゅう

Sĩ số
quy định

※Thanh toán
vào ngày học
đầu tiên.

Sách học

だいち

Sơ cấp 1
Sơ cấp 2

Thứ 3 10:00
đến
Thứ 6 ～12:00

Ngày 10 tháng 10(thứ 3)
『日本語 初 級 １大地』
đến
に ほ ん ご しょきゅう
だいち
ngày 8 tháng 2(thứ 5) 『日本語 初 級 ２大地』

Trung cấp

Thứ 3 13:00
và
Thứ 5 ～15:00

Ngày 10 tháng 10(thứ 3)
『 中 級 へ行こう』
đến
に ほ ん ご
ぶんけい
ひょうげん
ngày 6 tháng 2(thứ 3)
日本語の文型と 表 現 55

Chữ Hán 1
Chữ Hán 2

Thứ 6

13:00
～15:00

Ngày 13 tháng 10(thứ 6)
『使って覚える楽しい漢字1』\7,200
Chữ Hán 1･2
đến
※Không bao gồm
つか
おぼ
たの
かんじ
ngày 23 tháng 2(thứ 6) 『使って覚える楽しい漢字2』 tiền giáo trình 20người/lớp

Lớp buổi
tối
sơ cấp 1
sơ cấp 2

Thứ 3

18:30
～20:30

Ngày 10 tháng 10(thứ 3)
『日本語 初 級 １大地』
đến
に ほ ん ご しょきゅう
だいち
ngày 6 tháng 3(thứ 3) 『日本語 初 級 ２大地』

ちゅうきゅう

つか

◆◇◆ĐỊA ĐIỂM◆◇◆
Hiệp hội Quốc tế hóa của tỉnh Miyagi（MIA）
※Xem bản đồ hướng dẫn ở trang sau
◆◇Đối tượng◆◇◆
Người nước ngoài và người Nhật từ nước ngoài
quay về muốn học tiếng Nhật.

※Khóa học này không đăng ký xin VISA được.
※Không có dịch vụ trông trẻ.
※Không có bãi đỗ xe。

い

おぼ

たの

に ほ ん ご しょきゅう

だいち

\24,000
※Không bao gồm
tiền giáo trình

\12,000

※Không bao gồm 20 người
tiền giáo trình

かんじ

\12,000

Sơ cấp 1･2

※Không bao gồm 15người/lớp
tiền giáo trình

◆◇◆ĐĂNG KÝ◆◇◆
Phải đăng ký trước qua điện thoại. Vui lòng gọi điện, FAX
hoặc e-mail đến Hiệp hội Quốc tế hóa của tỉnh Miyagi
(MIA) và cho chúng tôi biết họ tên, quốc tịch, địa chỉ, số
điện thoại và khóa học bạn muốn đăng ký. Chúng tôi sẽ
nhận hồ sơ theo thứ tự đăng ký. Có trường hợp bạn sẽ
không nhập học được khi đã đủ sĩ số quy định.

Đăng ký, liên hệ

み や ぎ け ん こ く さ い か きょうかい

宮城県国際化 協会 （MIA）
せ ん だ い し あ お ば く つつみどおりあまみやまち

仙台市青葉区堤通雨宮町４－１７
み や ぎ け ん せ ん だ い ご う ど う ちょうしゃ

Miễn học phí cho những học viên có nhà bị thiêt hại
lớn trong trận động đất miền đông Nhật bản. Vui lòng
liên lạc tới MIA để biết thêm chi tiết.

Sơ cấp 1･2
20người/lớp

かい

宮城県仙台合同 庁舎 ７階

TEL 022(275)9990 (Tiếng Việt)
E-mail mail@mia-miyagi.jp

至山形
for Yamagata
JR 北仙台駅

JR Kita-Sendai Station

地下鉄 北仙台駅

Subway
Kita-Sendai Station
教会

セブンイレブン

Church

Seven Eleven

ガソリンスタンド

七十七銀行

Gas Station

77 Bank

至仙台駅
for Sendai Station

バス停 宮城県仙台合同庁舎前

“Miyagiken Sendai Godochosha Mae” Bus Stop
歩道橋

Pedestrian
Bridge

ＭＩＡ宮城県国際化協会
※宮城県仙台合同庁舎７階
7th floor Miyagiken Sendai
Godochosha

フォレスト仙台

Forest Sendai

青葉消防署

Fire Station
ローソン

LAWSON

味の素

AJINOMOTO
地下鉄 北四番丁駅

Subway
Kita-Yobancho Station

■交通のご案内■
バ ス：「宮城県仙台合同庁舎前」下車（徒歩 約 1 分）
地下鉄：南北線「北四番丁」または「北仙台」下車（徒歩 約 10 分）
Ｊ Ｒ：仙山線「北仙台」下車（徒歩 約 10 分）
■交通指南■
公共汽车∶在“宫城县仙台合同厅舍前”下车（步行大约 1 分钟）。
地 铁∶在南北线“北四番丁”站或“北仙台”站下车（步行大约 10 分钟）
。
JR 电车∶在 JR 仙山线“北仙台”站下车（步行大约 10 分钟）。
■교통안내■
버스: [宮城県仙台合同庁舎前(미야기켄 센다이 고우도우쵸우샤 마에)]에서 하차 (도보
약 1 분)
지하철:「北四番丁(키타요반쵸)」역이나「北仙台(키타센다이)｣역에서 하차 (도보 약 10 분)
JR 전철: 仙山線(센잔센) ｢北仙台(키타센다이)｣ 역에서 하차 (도보 약 10 분)
■Transportes■
Ônibus: Pedir para parar em frente ao Miyagiken Sendai Godochosha Mae.
Metrô: Descer na estação Kita-Sendai ou Kita-Yobancho(caminhar 10 minutos)
JR: Descer na estação de Kita-Sendai caminhar 10 minutos(Linha Sensan)
■Transportation■
Bus: One minute walk from the Miyagiken Sendai Godochosha Mae Bus Stop
Subway: Ten minutes walk from either the Kita-Sendai or Kita-Yobancho station
JR: Ten minutes walk from the Kita-Sendai Station (Senzan Line)
■Hướng dẩn giao thông■
Đi xe bus: đến “Miyagiken Sendai Godochosha Mae” xuống xe (đi bộ khoảng1 phút)
Tầu điện ngầm : đến “Kita-Yobancho” hay là “Kita-Sendai” xuống tàu (đi bộ khoảng 10 phút)
Tàu điện JR: tuyến tàu senzansen đến “Kita-Sendai” xuống tàu (đi bộ khoảng 10 phút)

