
ベトナム語 
LỚP HỌC TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO NĂM 2022 

 

<Mục đích> Chúng tôi cung cấp Lớp học tiếng Nhật để phát triển khả năng trò chuyện 

bằng tiếng nhất của người nước ngoài và giúp cho cuộc sống hàng ngày của 

họ thoải mái hơn. 

 

<Chủ trì> Từ tháng 4 đến tháng 5：Trung tâm Quốc tế Kakogawa (phía Đông của văn 

phòng thành phố Kakogawa) 

Từ tháng 6：Hội trường giao lưu thành phố Kakogawa (Tầng 5 toà nhà  

Yamato Yashiki Capil trước ga Kakogawa) 

 

<Ngày>        Mỗi tuần Thứ Năm 7:00 ~ 8:50pm từ ngày 7 tháng 4 năm 2022 ~ ngày 9 

tháng 3 năm 2023 

Ngoài ra, sẽ có một buổi tiệc kết thúc khóa ho ̣c được tổ chức vào ngày 12 

tháng 3 năm 2023. 

* Ngày 5 tháng 5(ngày lễ),ngày 11 tháng 8(ngày lễ),ngày 3 tháng 11(ngày 

lễ),ngày 29 tháng 12,ngày 23 tháng 2 ( ngày lễ) là ngày nghỉ 

 

<Lớp học>     Tất cả trong người mới bắt đầu lớp học, lớp 3. 

★ Lớp A 

(lớp học giới thiệu cho người mới bắt đầu.) 

 

★ Lớp B 

(lớp cơ bảnⅠdanh cho những người có thể đọc , viết chữ hiragana & 

katakana và có một số kiến thức cơ bản vể Nhật Bản.) 

 

★ Lớp C 

(các lớp cơ bảnⅡdanh cho những người có thể hiểu được ngữ pháp cơ bản và 

có một số cuộc hội thoại.) 

 

< số lượng > 15 người 

 

<Học phí> 10,000 Yên  (Chưa bao gồm tiền sách giáo khoa) 

 

<Sách giáo khoa>   Lớp A・B [Minna no Nihongo I] (2,750 Yên)/  

Lớp C [Minna no Nihongo II] (2,750 Yên) 

Lớp A・B ・C [Bản dịch và Giải thích Ngữ pháp] (2,200 Yên) 

 

< đăng ký >   Nếu bạn muốn tham gia lớp học của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi  

trước khi đến hoặc đăng kí trực tiê ́p tại trung tâm. 

 

 

 



                -Đến tháng 5 địa điểm đỗ xe ô tô thì ít.Khi không thể dừng xe ,thì hãy đỗ xe ở 

trong bãi đỗ xe (sẽ mất tiền) 

 -Từ tháng 6 lớp học Tiếng Nhật sẽ tổ chức ở : Hội trường giao lưu thành phố  

Kakogawa (Tầng 5 toà nhà Yamato Yashiki Capil trước ga Kakogawa).Hãy 

nghe nhân viên nói về địa điểm dừng xe ô tô và xe đạp (sẽ mất tiền) 

 

Trung tâm giao lưu quốc tế KAKOGAWA 

Địa chỉ   : 〒675-0017 Kakogawa-shi, Noguchi-cho, Yoshino 387-1 

Điện thoại: 079-425-1166  

Fax     : 079-425-0200  

Email   : info@kakogawa-kia.or.jp 

Từ tháng 6 thì trung tâm Hội trường giao lưu thành phố Kakogawa 

sẽ Di Chuyển 
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ベトナム語 

                                     □受付日（  月  日） 

                                                                  □受講料の支払い □教科書 

GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TIẾNG NHẬT DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

NGUYỆN VỌNG 

希望クラス 

Ａクラス □lớp học giới thiệu cho người mới bắt đầu 

Ｂクラス □lớp cơ bảnⅠdanh cho những người có thể đọc , viết chữ hiragana & 

katakana và có một số kiến thức cơ bản vể Nhật Bản 

Ｃクラス □các lớp cơ bảnⅡdanh cho những người có thể hiểu được ngữ pháp cơ bản 

và có một số cuộc hội thoại 

HỌ VÀ TÊN 

氏名 
 

□NỮ  女 

□NAM 男 

ĐỊA CHỈ 住所 
〒 

NGÀY THÁNG NĂM 

SINH 

生年月日 

     年    月    日生 

NĂM    THÁNG   NGÀY  

（年齢    歳）TUỔI 

SỐ ĐIỆN THOẠI (NHÀ RIÊNG)（自宅） 

(     )    － 

E-MAIL  
SỐ ĐIỆN THOẠI (DI ĐỘNG)（携帯） 

(     )     － 

QUỐC TỊCH 

国籍 
 

TIẾNG MẸ ĐẺ 

母 国 語 

 

NGHỀ NGHIỆP 

職業 

NGHỀ NGHIỆP（職業）： 

TÊN CÔNG TY（会社名）： 

ĐỊA CHỈ（住所）： 

THỜI ĐIỂM ĐẾN NHẬT 

来日時期 

年   月    日 

NĂM   THÁNG  NGÀY     

THE ̉  C Ư  TRU ́  

在留カード  

No . :  

N g à y  H ế t  H ạ n :   年   月   日  

満 了 日    NĂM  THÁNG  NGÀY 

MỤC TIÊU HỌC TÂ ̣P 

学習目的 
 

QUÁ TRÌNH HỌC 

TIẾNG NHẬT CỦA BẠN 

日本語学習歴 

KHẢ NĂNG TIẾNG 

NHẬT 

日本語能力 

  年     ヶ月     □HỌC TẠI NHẬT（日本で）  

.    NĂM      THÁNG      □HỌC TẠI NƯỚC MÌNH（母国で）            

 

□ hiragana 

□ katakana 

□ kanji ( BAO NHIÊU CHỮ?(いくつ)        CHỮ) 

BẠN MUỐN HỌC GÌ 

NHẤT TRONG KHÓA 

NÀY 

学習したいこと 

□ GIAO TIẾP（会話） 

□ NGỮ PHÁP（文法） 

□ NGOÀI RA（その他） (              ） 

BẠN DÙNG GÌ ĐỂ LIÊN 

HỆ VỚI TRUNG TÂM 

TRAO ĐỔI QUỐC TẾ 

KAKOGAWA? 

どちらを使いますか？ 

□Facebook           □Mail 

 

kia2@bb.banban.jp 

 


