Bắt đầu từ tháng

2021

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

６

Khóa học tiếng Nhật
●KHÓA HỌC

Lịch khai giảng Khoá học có thay đổi do dịch lây nhiễm virút Corona lan rộng. Lịch
khai giảng này có thể sẽ thay đổi lần nữa tuỳ theo tình hình dịch bệnh.
Học phí

Lớp

Sơ Cấp 1
Sơ Cấp 2

Thứ

Giờ

Thời gian

Ngày 8 tháng 6(thứ 3)
Thứ 3
đến
Thứ 6

10:00
～12:00

đến
ngày 19 tháng 10(thứ 3)
Ngày 8 tháng 6(thứ 3)

Trung
Cấp

Thứ 3
và
Thứ 5

13:00
～15:00

đến
ngày 19 tháng 10(thứ 3)

Lớp buổi
tối
Sơ Cấp 1
Sơ Cấp 2

Ngày 8 tháng 6(thứ 3)

Thứ 3

18:30
～20:30

đến
ngày 26 tháng 10(thứ 3)

●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.
※Lịch khai giảng có thể sẽ bị lùi lại hoặc
đình chỉ tùy thuộc vào tình hình lây
nhiễm vi-rút corona từ nay về sau.

Giáo trình

に ほ ん ご しょきゅう

だいち

『日本語 初 級 １大地』
に ほ ん ご しょきゅう

だいち

『日本語 初 級 ２大地』
ちゅうきゅう

ぶんけい

\22,000
※Không bao
gồm tiền giáo
trình

Sơ Cấp 1･2

8 người/lớp

\11,200

い

『 中 級 へ行こう
に ほ ん ご

Sĩ số
quy định

※Thanh toán
vào ngày
học đầu
tiên.

ひょうげん

日本語の文型と 表 現 55』
に ほ ん ご しょきゅう

だいち

に ほ ん ご しょきゅう

だいち

『日本語 初 級 １大地』
『日本語 初 級 ２大地』

※Không bao
8 người
gồm tiền giáo
trình

\12,000

Sơ Cấp 1･2
※Không bao
gồm tiền giáo 8 người/lớp
trình

●ĐĂNG KÝ
Phải đăng ký trước qua điện thoại. Vui lòng
gọi điện 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.

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

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

