Lớp học cá nhân/ ít người

Salon tiếng Nhật Izumi

Tình nguyện viên tiếng Nhật SenTIA

Lớp học 1 thầy 1 trò. Bất cứ ai cũng có thể tham gia.

Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn các tình nguyện
viên của SenTia.

♦Đối tượng: Bất kỳ

♦Đối tượng: Người sinh sống tại Sendai biết rất ít hoặc
hầu như không biết tiếng Nhật và gặp khó khăn trong
giao tiếp hàng ngày.
♦Ứng tuyển: Có thể tham gia bất cứ lúc nào bằng cách
điền vào đơn đăng ký tại Góc giao lưu, Trung tâm Quốc
tế thành phố Sendai.
♦Phí: Miễn phí. Học sinh chịu phí đi lại, giáo trình,
photo.
♦Liên hệ: SenTIA ☎ 022-268-6260

♦Thời gian: Thứ 6 10:00-11:30
(Ngoại trừ ngày nghỉ, đầu năm, cuối năm, Tuần lễ
vàng, lễ hội Obon.)

Tiếng Nhật Mori
Chúng tôi cung cấp cho người học cơ hội thực hành và
các câu hỏi đáp về tiếng Nhật. Hãy đến trực tiếp,
không cần đăng ký trước.
♦Đối tượng: Bất kỳ
♦Học phí: Miễn phí
♦Thời gian: Thứ 3/6. 1:00-3:00 chiều.
Thứ 3 tuần cuối hàng tháng 13:00-14:30
（Ngoại trừ ngày Trung tâm Quốc tế đóng cửa）

♦Địa điểm: Phòng học hoặc phòng Hội thảo của Trung
tâm Quốc tế Sendai
♦Liên hệ: Cô Kurokawa ☎ 022-272-7278
Ông Matsunaga ☎ 022-278-0734
HP: http://www.geocities.jp/nihongonomori/index.html
Salon tiếng Nhật Moniwadai
Lớp nhỏ. Ngoài học tiếng Nhật, còn học văn hóa Nhật
Bản và giao tiếp với người dân địa phương.
♦Cấp độ: Sơ cấp I & II, Tiền Trung Cấp
♦Kỳ học: Tháng 4-Tháng 7
Tháng 9-Tháng 12
*Tham gia bất cứ lúc nào
♦Thời gian: Thứ 4 10:00-11:30 sáng.
♦Học phí: 1,000 yen 1 kỳ
*Phí giáo trình tự chịu
♦Địa điểm: Moniwadai Shimin Center
♦Liên hệ: Cô. Okazaki
☎ 022-392-1580 (Hãy gọi trước 9:00 tối.)
Bạn có thể mang theo trẻ nhưng không có dịch vụ chăm
sóc trẻ.

♦Địa điểm: Katsura Shimin Center
♦Học phí: Miễn phí

*Phí giáo trình tự chịu

♦Liên hệ: Cô Eiji Yokata ☎ 022-378-6199
✉ pearl504@y7.dion.ne.jp
HP: http://www.geocities.jp/izuminihongo/index.htm

Lớp cho trẻ
Lớp học tiếng Nhật cho trẻ
Đây là lớp tiếng Nhật cho trẻ ngoại quốc đang học tiểu
học hoặc cấp 2. Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc học tập ở trường
của trẻ.
♦Cấp độ: Người học không sử dụng tiếng Nhật như tiếng
mẹ đẻ.
Học sinh tiểu học (2 lớp), Học sinh cấp 2 (1 lớp)
♦Số lượng: 20 học sinh
♦Kỳ học: Tháng 5-Tháng 2
(Ngoại trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè）
♦Thời gian: Thứ 7 10:00-12:00 sáng.
♦Địa điểm: Chuo Shimin Center, quận Aoba
♦Học phí: 500 yen nửa kỳ
♦Liên hệ: Chuo Shimin Center, quận Aoba
☎ 022-223-2516
Nhóm hỗ trợ trẻ người ngoại quốc
Chúng tôi hỗ trợ việc học tiếng Nhật và học ở trường của
trẻ.
♦Đối tượng: Người học không sử dụng tiếng Nhật như
tiếng mẹ đẻ.
Học sinh từ tiểu học đến cấp 3.
♦Đăng ký: Được chấp nhận bất cứ lúc nào ♦Học phí:
Miễn phí
♦Thời gian và địa điểm: do học sinh và người hỗ trợ
quyết định
♦Liên hệ: Cô Tadokoro ☎ 022-375-5639

✉ jets@sda.att.ne.jp
HP: http://kodomosupport.jimdo.com/

Dành cho
người nước
ngoài muốn học
tiếng Nhật

Sendai Tourism, Convention and
International Association
(SenTIA)
11F Sendai Aoba Wing Building A, 2-2-10
Omachi, Aoba-ku, Sendai city, Miyagi, 980-0804
☎ 022-268-6260 http://www.sentia-sendai.jp

Nhóm học sinh tự do

Khóa học chia theo cấp độ
Khóa tiếng Nhật Sendai
SenTia tổ chức nhiều các khóa học chia theo cấp độ.
Cấp độ: Bắt đầu học, Sơ cấp, Trung cấp (có các khóa
học Hán tự).
♦Kỳ học: Tháng 4-Tháng 9, Tháng 10-Tháng 3.

Khóa tiếng Nhật MIA

Khoa giáo dục ĐH Tohoku Gakuin

♦Cấp độ: Sơ cấp 1, Sơ cấp 2 (20 học sinh 1 lớp), Trung
cấp 1, Hán tự 1, Hán tự 2

Khóa tiếng Nhật tình nguyện-‘HANDS’
Lớp học nhỏ chia theo cấp độ.

♦Kỳ học: Tháng 4-Tháng 9, Tháng 10-Tháng 3 (mỗi kỳ
5 tháng)

♦Thời gian học: Tùy theo lớp

♦Thời gian:

♦Cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp
♦Kỳ học: Có thể tham gia bất cứ lúc nào *Hãy gửi
email trước.
♦Học phí: Miễn phí
♦Thời gian: 1 buổi 1 tuần (Thứ 3 hoặc 6)
7:00-9:00 tối.
♦Place: ĐH Tohoku Gakuin
Tsuchitoi Campus
♦Liên hệ: ✉hands.since2007@hotmail.co.jp

♦Địa điểm: Quận Aoba, Chuo Shimin Center
♦Học phí: Miễn phí *Phí giáo trình tự chịu

Sơ cấp: 4 buổi 1 tuần
(Thứ 3-Thứ 6. 10:00-12:00 sáng）

Trung cấp: 2 buổi 1 tuần

♦Liên hệ:
Quận Aoba, Chuo Shimin Center ☎ 022-223-2516
SenTIA ☎ 022-268-6260

(Thứ 3/5 1:00-3:00 chiều)
Hán tự: 1 buổi 1 tuần (Thứ 6 1:00-3:00 chiều)
♦Học phí: Sơ cấp 1 & 2: 24,000 yen

Khóa tiếng Nhật ICAS
♦Cấp độ: Sơ cấp A, Sơ cấp B
♦Kỳ học: Tháng 4-Tháng 9, Tháng 10-Tháng 3.
♦Thời gian học: Sơ cấp A Thứ 3/4/5 10:00-11:30 sáng.
Sơ cấp B Thứ 3/5 10:00-11:30 sáng.

♦Địa điểm: Khu quốc tế KTX ĐH Tohoku
♦Học phí: Sơ cấp A: 15,000 yen
Sơ cấp B: 10,000 yen
*Phí giáo trình tự chịu
♦Liên hệ: ✉ npo.icas@gmail.com
Khóa tiếng Nhật Tearoom
Có dịch vụ chăm sóc trẻ vì vậy bạn có thể mang trẻ tới
lớp học (vì không gian có giới hạn nên bạn cần đăng
ký trước).
♦Cấp độ: Bắt đầu học, Sơ cấp, Trung cấp
♦Kỳ học: *Có thể tham gia bất cứ lúc nào

Trung cấp: 12,000 yen
Hán tự 1 & 2: 7,200 yen
*Phí giáo trình tự chịu
♦Địa điểm: Phòng học MIA

♦Liên hệ: Tổ chức Quan hệ Quốc tế Miyagi (MIA)
☎ 022-275-3796

ĐH Phúc Lợi Tohoku
Khóa tiếng Nhật tình nguyện ‘Sigma Society’
Hãy liên hệ với chúng tối trước và mang theo tài lieu
học tập bạn muốn học
♦Cấp độ: Từ bắt đầu học đến Cao cấp
♦Kỳ học: Có thể tham gia bất cứ lúc nào
♦Thời gian: Thứ 2 3:00-6:00 chiều.
Thứ 5. 2:00-4:30 chiều.

Khóa tiếng Nhật buổi tối MIA
♦Cấp độ: Sơ cấp 1, Sơ cấp 2
♦Kỳ học: Tháng 4-Tháng 9, Tháng 10-Tháng 3.
♦Thời gian: Thứ 3 6:30-8:30 tối.
♦Học phí: 12,000 yen *Phí giáo trình tự chịu

♦Học phí: Miễn phí
♦Địa điểm: Hội trường Gakusyu, ĐH Phúc Lợi Tohoku
♦Liên hệ: ✉ sigma3hukushi@yahoo.co.jp
HP: http://island.geocities.jp/sigma_society3fukushi/

♦Địa điểm: Phòng học MIA

Nhóm giao lưu ngôn ngữ Furisuku Sendai

♦Liên hệ: Tổ chức Quan hệ Quốc tế Miyagi (MIA)

Nhóm chúng tôi gặp nhau và giao tiếp với nhau bằng
tiếng Nhật và tiếng Anh.

☎ 022-275-3796

♦Cấp độ: Từ bắt đầu học đến Cao cấp

♦Thời gian: Thứ 4/6 10:00-11:30 sáng.

♦Kỳ học: Có thể tham gia bất cứ lúc nào

♦Địa điểm: Yagiyama Shimin Center

♦Thời gian: Thứ 5 7:00-9:00 tối.

♦Học phí: Miễn phí *Phí giáo trình tự chịu

♦Học phí: Miễn phí

♦Liên hệ: Yagiyama Shimin Center

♦Đại điểm: Sendai International Center, L-Park Sendai, Sendai Shimin Katsudou Support Center (Địa
điểm thay đổi theo tuần. Hãy liên hệ với chúng tôi để
biết địa điểm.）

☎ 022-228-1190

✉yagiyama-siminc@hm-sendai.jp

♦Enquiries: ✉ furisuku-sendai@hotmail.co.jp

