
Chiêu sinh 

Lớp học tiếng Nhật trình độ cơ bản 

NIHONGO  KONNICHIWA 

 

Đây là lớp học dành cho người bắt đầu học tiếng Nhật. 

Chủ yếu là học đàm thoại. 

 

 

Trong lớp học, xin hãy tuân thủ những điều sau: 

⚫ Xin đừng tham gia khi cơ thể không được khỏe ví dụ như khi bị sốt, ho v.v. 

⚫ Xin hãy đeo khẩu trang trong lớp học. 

⚫ Xin hãy khử trùng bằng cồn, rửa tay sau khi đến trung tâm và trước khi về. 

※Trường hợp dịch bệnh virus Corona chủng loại mới (COVID-19) lây lan thì cũng có khi lớp 

học này bị đình chỉ. 

 

【Thời gian】 

Ngày 10 tháng 1 (Thứ Ba) ～ ngày 17 tháng 3 (thứ Sáu) năm 2023 

☀ Khóa buổi sáng  Thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần 10:00 sáng~12:00 (Mỗi tuần 2 buổi, 

tổng cộng 20 buổi) ※ Số người quy định: Tối đa là 30 người 

🌙 Khóa buổi tối  Thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần 7:00~9:00 tối (Mỗi tuần 2 buổi, tổng cộng 

20 buổi) ※ Số người quy định: Tối đa là 30 người 

 

※Nội dung của buổi sáng và buổi tối là như nhau. 

Bạn có thể chọn khóa buổi sáng hoặc khóa buổi tối. 

※Khóa học buổi sáng thì có thể sử dụng dịch vụ giữ trẻ. 

Hãy nhớ đăng ký gửi con. 

Sau khi hết hạn đăng ký thì không thể gửi con được nữa. 

 

【Hội trường】 

・Trung tâm học tập trọn đời tổng hợp thành phố Osaka  

(Osaka Municipal Lifelong Learning Center) 

 

【Bài thi kiểm tra trình độ】 

☀ Khóa buổi sáng: Ngày 6 tháng 1 (thứ Sáu) năm 2023   Từ 10:00 sáng 

🌙 Khóa buổi tối: Ngày 6 tháng 1 (thứ Sáu) năm 2023   Từ 6:00 tối 



 

※Người nào đã đăng ký học thì sẽ tham gia “thi kiểm tra trình độ”. 

※Thi kiểm tra là một  cuộc phỏng vấn đơn giản 

※Không cần phải mang theo gì hết. 

 

【Đối tượng】 

 ● Người đang sống ở thành phố Osaka, hoặc người đang làm việc ở thành phố Osaka 

 ●Người bắt đầu học tiếng Nhật 

 ●Người có dự định sống lâu dài ở Nhật 

 ●Người có tư cách lưu trú là Working holiday và du học sinh thì không thể đăng ký học 

●Người trên 16 tuổi 

●Người có thể tham gia 20 buổi học 

 

【Phí tài liệu học】 

1000 yên (Tiền giáo trình) 

 

【Giáo viên】  

 Giáo viên tiếng Nhật Osaka YWCA 

 

【Hạn đăng ký chót】 

Giấy đăng ký phải được gửi đến nơi trước ngày 22 tháng 12 (thứ năm) năm 

2022 
 

【Phương pháp đăng ký】 

 Viết vào giấy đăng ký và gửi đi. Ngoài ra còn có thể gửi giấy đăng ký qua FAX. 

 Giấy đăng ký thì có thể tải từ trang chủ. 

 

【Nơi đăng ký, hỏi thông tin】 

 Elementary Japanese Language Course, 

  Osaka Municipal Lifelong Learning Center 

 1-2-2-500 Umeda,Kita-ku, Osaka City, 530-0001 

  Fax:06-6345-5019 

 Phone:06-6345-5004 E-mail: nihongo@osakademanabu.com 

 

※Về việc xử lý thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được sẽ chỉ được sử dụng cho việc 

liên lạc, thông báo, soạn thảo những giấy tờ liên quan đến “Lớp học tiếng Nhật trình độ cơ bản”, và sẽ 

được lưu trữ một cách thích hợp. Thời hạn lưu trữ là đến cuối tháng 3 năm 2023. 
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