TỔ CHỨC HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ
「CÂU LẠC BỘ KITTO NIHONGO」KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT DÀNH CHO TRẺ EM
Đây là khóa học tiếng Nhật dành cho học sinh Tiểu học, học sinh Trung học cơ sở đến từ nước
ngoài.
Khóa học được tổ chức từ 10:00 đến 12:00 sáng thứ Bảy hàng tuần tại Nhà văn hóa Trung tâm
Aobaku (2 - 1 - 4, Ichibancho – Aobaku – Thành phố Sendai).
Câu lạc bộ hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em trong việc học tập, tổ chức các sự kiện và trò chơi thú vị.
Đăng ký: Nhà văn hóa Trung tâm Aobaku（Điện thoại: 022 - 223 - 2516）
HP：http://int.sentia-sendai.jp/j/life/japanese_lesson3.html
Website: http://int.sentia-sendai.jp/j/life/japanese_lesson3.html

TỔ CHỨC HỖ TRỢ TRẺ EM NƯỚC NGOÀI
Là Hội do người dân Thành phố lập ra để Hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em người nước ngoài trong việc học
tiếng Nhật; giúp đỡ trẻ em tiếp thu kiến thức từ việc học trong sách giáo khoa.
Đối tượng là trẻ em từ học sinh Tiểu học đến học sinh Phổ thông trung học. Học sinh sẽ học tập một
cách vui vẻ với các tình nguyện viên.
Thời gian: Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc sau khi tan học ở trường (ngày thường).
Địa điểm hoạt động chủ yếu là tòa nhà L-SOLA SENDAI.
Đăng ký: Hội hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em người nước ngoài. Điện thoại: 090 - 2793 - 8899 (Mrs
Tadokoro).
HP：http://kodomosupport.jimdo.com/
Website: http://kodomosupport.jimdo.com/

TRƯỜNG INKA CHUBUN
Là lớp học tiếng Trung Quốc mà người học chủ yếu là trẻ em.
Địa điểm: Espole Miyagi (Trung tâm Thanh niên tỉnh Miyagi)
(1 - 5 - 4 Chome – Saiwaicho - Miyaginoku - Thành phố Sendai. Điện thoại: 022 - 293 - 4631)
Thời gian tổ chức: Sáng Chủ nhật hàng tuần, từ 10:00 - 12:00

TRƯỜNG HANGUL MIYAGI
Lớp học tiếng Hàn Quốc dành cho trẻ em Hàn Quốc hoặc có nguồn gốc Hàn Quốc.
Đơn vị tổ chức: Trụ sở chính tại vùng Miyagi của Hội người Hàn Quốc tại Nhật Bản.
Địa điểm: Trung tâm Hàn Quốc
(Tầng 4, 34 - 5 - 1 Honcho - Aobaku - Thành phố Sendai, Điện thoại: 022 - 263 - 6961)
Thời gian tổ chức: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.

