Các chương trình vì cuộc sống người nước ngoài.
Phòng giao lưu quốc tế thành phố Takasaki- tòa nhà thị chính thành phố Takasaki- Takamatsu cho 35-1

℡ 027-321-1201 E-mail office@takasaki-irs.org
Lớp học tiếng Nhật
Có thể học theo nhóm nhỏ hoặc học 1 thầy- 1 trò. Thông tin chi tiết: xem ở trang sau.
Hỗ trợ học tiếng Nhật cho trẻ em
Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ việc học tiếng Nhật cho các bạn từ 6 đến 18 tuổi mà có tiếng mẹ đẻ không
phải là tiếng Nhật. Thời gian, địa điểm, nội dung được quyết định sau khi trao đổi trực tiếp, cụ thể. Miễn
phí.
Biên- phiên dịch
Các tình nguyện viên sẽ biên dịch, phiên dịch tiếng Nhật sang tiếng mẹ đẻ và ngược lại cho bạn, trong
phạmvi giao tiếp xã hội và cuộc sống như làm thủ tục, trao đổi với giáo viên ở trường, mua sắm, trò
chuyện… . Đây là hoạt động phi lợi nhuận, không phải dịch nội dung có tính chuyên môn. Miễn phí.
Cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài
Chúng tôi cung cấp thông tin về các sự kiện và đời sống sinh hoạt bằng tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Anh.
HP của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki: http://www.glocafive.net/tirs
HP của thành phố Takasaki: http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014021000107
Tư vấn đời sống bằng tiếng nước ngoài (thành phố Takasaki)
【Ngày tư vấn/ ngôn ngữ】
Tiếng Anh
Tiếng Trung/Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Việt

Thứ 2～thứ 6, 8 giờ 30 phút sáng ～4 giờ 30 phút chiều
Thứ 2 và thứ 5, từ 1～5 giờ chiều
Thứ 6, từ 8：30～12：30 giờ chiều

【Địa điểm】 Tầng 2, Phòng giao lưu quốc tế, tòa thị chính Takasaki. Có thể tư vấn qua mail hay
điện thoại.
☎ 027-321-1201
E-mail intl@city.takasaki.gunma.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Cần tuyển ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝.
Giáo viên đa văn hóa
Cần tuyển người thông thạo văn hóa Nhật và văn hóa nước ngoài,
muốn tích cực truyền bá những hiểu viết về văn hóa đó. Sau khi đăng ký thông tin,
chúng tôi sẽ giới thiệu cho các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận với tư cách là giáo viên.
Điều kiện: là hội viên trên 18 tuổi, có thể tích cực hợp tác tùy theo nội dung được yêu cầu.

Hội viên
Rất nhiều hoạt động như lớp học tiếng Nhật…được duy trì dựa vào hội phí mà các hội viên đóng góp.
Vì vậy mong các bạn tham gia vào hiệp hội. Sau khi gia nhập,
Hội sẽ gửi định kỳ tới nhà hội viên tờ báo của hội, thông báo sớm nhất những thông tin
về hoạt động của hiệp hội, hay những sự kiện giao lưu quốc tế.
【Hội phí】 Cá nhân 2000 yên, Đoàn thể/ pháp nhân: 10,000 yên
【Thời gian tham gia】 Tháng 4 hàng năm ~ tháng 3 năm sau..
※Nếu gia nhập hội từ tháng 10 trở đi, hội phí năm đó sẽ được giảm 1 nửa.

Học online tiếng Nhật, văn hóa và phong tục,
và các quy định trong cuộc sống hàng ngày.
Kết nối bằng ZOOM (ứng dụng họp trực tuyến)
Nhóm nhỏ hoặc một với một
Người giảng dạy là các tình nguyện viên, không phải chuyên gia.
【Lệ phí】Miễn phí (Phí sử dụng phần mềm Zoom do người học tự chi trả)
[Đơn đăng ký (nhà tài trợ)]
Vui lòng liên hệ với phòng giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

ít nhất một tuần trước ngày khai giảng.
Tùy thuộc vào tình trạng của đơn đăng ký, chúng tôi có thể từ chối
Nơi đăng ký: Hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki.
℡027-321-1201 E-mail info@takasaki-irs.org

Khóa học

Xuân tháng 5~7

Thu tháng 9~12

Đông tháng 1~3

Lớp thứ 2 (từ 7 giờ~7 giờ 40 phút tối)

5/10～7/26

9/6～11/22

1/17～3/28

Lớp thứ 3(từ 10giờ ~10giờ 40 phút sáng)

5/11～7/13

9/7～11/9

1/11～3/15

Lớp thứ 3 (từ 7giờ~7 giờ 40 phút tối)

5/11～7/13

9/7～11/9

1/11～3/15

Lớp thứ 4 (từ 10 giờ~10giờ40phút sáng)

5/12～7/14

9/8～11/10

1/12～3/23

Lớp thứ 4 (từ 6 giờ 30~7 giờ 10 phút tối)

5/12～7/21

9/8～11/10

1/12～3/23

Lớp thứ 5 (từ 7 giờ ~7 giờ 40 phút tối)

5/13～7/15

9/9～11/25

1/13～3/17

Lớp thứ 7 (từ 10 giờ~ 10 giờ 40sáng)

5/15～7/17

9/11～11/13

1/15～3/19

Lớp thứ 7 (từ 1 giờ 30~ 2 giờ 10chiều)

5/15～7/17

9/11～11/13

1/15～3/19

Lịch học lớp tiếng Nhật năm Reiwa 3

2021.4～2022.3

【Lệ phí】 500 yên/ 1 kỳ/1 khóa học
【Cách thức đăng ký】 Hãy liên lạc với phòng giao lưu quốc tế thành phố Takasaki,
trước ngày khai giảng khóa học ít nhất 1 tuần. ℡027-321-1201 E-mail office@takasaki-irs.org
Khóa học

Xuân tháng 5~7

Trung tâm Chu-o kouminkan

5/11～7/13
5/13～7/15
5/15～7/17

5/12～7/21

MAP2

1/12～3/23

9/6～11/22

1/17～3/28

Số 1-3190 Shinmachi, Takasaki ℡0274-42-9133
5/12～7/14
5/15～7/17

9/8～11/10
9/11～11/13

MAP4

1/12～3/23
1/15～3/19

Số 525 Nagane, Yoshiimachi,Takasaki ℡027-387-7885
MAP5

Lớp thứ 3 (từ 7 ~ 8 giờ 30 tối)

5/11～7/13

MAP1

MAP4

9/8～11/10

5/10～7/26

Lớp thứ 4 (từ 10 ~ 11giờ 45 phút sáng)
Lớp thứ 7 (từ 10 ~ 11giờ 45 phút sáng
Trung tâm Yoshii Nishi Community
center

1/11～3/15
1/13～3/17
1/15～3/19

Số 1-977 Munadakamachi, Takasaki ℡027-350-3200 MAP3

Lớp thứ 2 (từ 7 giờ~8 giờ 45 phút tối)
Trung tâm Shinmachi Bunkahall

9/7～11/9
9/9～11/25
9/11～11/13

MAP1

Số 1-21-3 Nakaimachi, Takasaki ℡027-352-9154

Lớp thứ 4 (từ 6 giờ 30~8 giờ tối)
Trung tâm Gunma fukushikaikan

Đông tháng 1~3

Số 27 Suehirochou, Takasaki ℡027-322-5071

Lớp thứ 3 (từ 10 giờ ~12 giờ trưa)
Lớp thứ 5 (từ 7 giờ ~8 giờ 30 phút tối)
Lớp thứ 7 (từ 1 giờ 30~ 3 giờ 30chiều)
Trung tâm Nakai komuminkan

Thu tháng 9~12

9/7～11/9
MAP2

MAP5

1/11～3/15
MAP3

