
BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 「KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SENDAI」 

※Các bạn có nguyện vọng học các lớp sơ cấp 1~3 thì 10 giờ thứ sáu ngày 7/10, các bạn có nguyện vọng học các lớp trung cấp trở lên thì 11:30 giờ thứ sáu 

ngày 7/10, hãy điền vào Bản đăng ký tham dự và mang tới Nhà văn hóa trung tâm Aoba. Không cần phải nộp trước ngày trên.  

 

Ngày đăng ký: ngày  tháng  năm 
Lớp học muốn  

tham dự:  

Lớp học đã quyết định 

Giáo viên tiếp 

nhận đăng ký 

Lớp học  

trước đó:  

Họ và tên 

Phiên âm 

Nam・Nữ 
 

Địa chỉ 

                                

 

Vui lòng điền tên căn hộ hoặc tòa chung cư và số phòng  

Điện thoại 

(Liên lạc) 

 
E-mail 

Địa chỉ E-mail của bạn khi đăng ký tạp chí e-mail đa ngôn ngữ SenTIA 

Quốc tịch 
 Ngày tháng  

năm sinh 
Ngày   tháng   năm 

Thời kỳ  

đến Nhật 
Tháng    năm 

Dự định  

cư trú 
năm ・ Vĩnh trú・Chưa quyết định 

Nghề nghiệp Tại đất nước của anh chị              ・ Tại Nhật Bản 

Lý lịch 

học tập 

tiếng Nhật 

Không 

Có 

1. Kỳ hạn a. Dưới 6 tháng b. 1 năm c. 1 ～ 2 năm d.Khác （     ） 

2. Tên sách giáo khoa （                  ） 

3. Phương pháp a. Tên trường (          ) b. Tự học c. Khác（     ） 

Phương thức đi 

học 

a. Đi bộ b. Xe đạp, xe máy c.Xe ô tô của gia đình d.Xe bus, tàu điện ngầm 

e.Tàu điện JR 

Tiếng mẹ đẻ  Ngôn ngữ đã học  

Mục đích học 

tập 
a. Công việc  b. Nghiên cứu  c. Cuộc sống hàng ngày  d. Giáo dục  e. Khác (         ) 

Mục tiêu 
a. Hội thoại hàng ngày b. Đọc, viết đơn giản c. Hiểu được nội dung trên báo, tivi 

d. Đọc hiểu sách chuyên ngành  e.Khác (                                     ) 

Số buổi học ・Bắt đầu           ・ Tiếp tục 

Vì sao anh (chị) 

biết đến 「Khóa 

học tiếng Nhật 

Sendai」 

    a. Nhà văn hóa  b. Trung tâm quốc tế   c. Gia đình, người quen  d. Internet 

e. Thư thành phố      f. Khác (                         )  

Ghi chú (Khung thời gian có thể tham gia lớp học, thứ, Thi năng lực tiếng Nhật N mấy,...) 

202209 


