
Tuyển học viên!!  Lớp tiếng Nhật có hỗ trợ giữ trẻ 

  Phòng học tiếng Nhật 

 

 

  

Đây là lớp tiếng Nhật được mở ra dành cho người nước ngoài đang sinh sống ở Sendai. 

 Tại lớp có thể học những hội thoại ngày thường, văn hóa trong cuộc sống ở Nhật cũng như 

chuẩn bị cho các kì thi. 

 Những người hướng dẫn là những tình nguyện viên với nhiều kinh nghiệm và đã được đào 

tạo qua phương pháp dạy tiếng Nhật.  

 Có cả hỗ trợ giữ trẻ. Vì vậy kể cả những người có con nhỏ cũng có thể an tâm tham gia lớp 

 Bất kể khi nào đều có thể ngay lập tức tham gia lớp. Vì vậy mong hãy đến lớp tham gia thử 

1 lần với chúng tôi.  

 
 

       Thời gian: thứ 4 và thứ 6 hằng tuần  sáng từ 10:00 đến 11:30 
 

Địa điểm: Trung tâm thị dân Yagiyama 
 

( bên cạnh ga tàu điện ngầm Công viên Yagiyama )  
 

Phí tham gia: Miễn phí ( vẫn mất tiền sách giáo khoa ) 
 
Lớp: nhập môn, sơ cấp, sơ trung cấp, trung cao cấp 
 
Phí giữ trẻ: Miễn phí 

 
 

  
 

Hỏi đáp: Trung tâm thị dân Yagiyama 
                   
Điện thoại: 022-228-1190    

Fax: 022-228-1689 

Email: yagiyama-siminc@hm-sendai.jp 

       

Đường dẫn: 

                    

 



 

Lớp học tiếng Nhật được thành lập ra từ năm 1990, được quản lí từ 

sự cộng tác của 3 tổ chức Tình nguyện viên lớp học tiếng Nhật, 

Trung tâm thị dân Yagiyama và Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai. 

 

Những học viên tham gia lớp có dẫn con 

nhỏ theo cùng trong thời gian tiết học có  

thể nhờ giữ trẻ hộ trong phòng giữ trẻ của 

trung tâm thị dân. 

 Tại đây những tình nguyện viên có đầy  

đặn kinh nghiệm sẽ giữ trẻ dùm bạn. 

 Những trẻ từ 6 tháng trở đi sẽ có thể  

nhờ giữ hộ. 

 

 

Tại lớp học tiếng Nhật ngoài học tiếng Nhật còn có rất nhiều hoạt động sự kiện 

khác 

 

 

 

Giới thiệu văn hóa và 

các sự kiện của Nhật 

 

Giới thiệu về đất 

nước mình  


