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Lớp học tiếng Nhật 
Khóa học Học phí 

Từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau（15 buổi） 
1 lớp 4000 yên 

※Trường hợp tham gia từ buổi thứ 8 trở đi, học phí 

là 2000 yên 

Thời gian Lớp học Lớp học Số lượng học viên 

10:30～12:00 Sơ cấp 1 Sơ trung cấp Khoảng 15 người 

13:00～14:30 Sơ cấp 2A Sơ cấp 3A Khoảng 15 người 

14:45～16:15 Sơ cấp 2B Sơ cấp 3B Khoảng 15 người 

Sơ cấp 1 

Sơ cấp 2 

Sơ cấp 3 

Sơ trung cấp 

 

Lần đầu học tiếng Nhật 

Có thể hiểu sơ qua về tiếng Nhật cơ bản（mức độ JLPT N5）  

Có thể hiểu tiếng Nhật cơ bản（mức độ JLPT N4）  

Có thể hiểu sơ qua tiếng Nhật được sử dụng trong cuộc sống thường ngày (mức độ JLPT N3） 

☆Có bài thi kiểm tra năng lực    

Địa điểm 

Phòng đào tạo 1, 2 tại tầng 2 của Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui 

Chú ý 

➢ Cần thiết phải đăng kí. Khi đăng kí hãy mang theo thẻ ngoại kiều, học phí. 

➢ Có thể  tham g ia kh i  l ớp học đã bắ t  đầu.  

➢ Nếu bỏ học giữa chừng, sẽ không được trả lại học phí. 

➢ Tài liệu học tập sẽ được cho mượn trong giờ học. 

➢ Khi bỏ học, nhất định phải liên lạc với trung tâm .  

➢ Nhất định phải đeo khẩu trang. Trước khi bắt đầu học, hãy rửa tay sạch sẽ. 

【Tư vấn,  đăng k í】 Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukui 

Quầy thông t in ,  tư v ấn tạ i  tầng 1 của Hộ i  quán  g iao 

lưu quốc tế  t ỉnh Fukui  

〒 910-0004  Fukuish i  Ho uei  3  Choume 1 -1  

Tel 0776-28-8800  

 

Thời khóa biểu 

 
Chủ nhật tuần 

thứ nhất 

Chủ nhật tuần 

thứ hai 

Chủ nhật tuần 

thứ ba 

Chủ nhật tuần 

thứ tư 

Chủ nhật tuần 

thứ năm 

Tháng 10  Ngày 11 Ngày 18   

Tháng 11 Ngày 1 Ngày 8 Ngày 15 Ngày 22 Ngày 29 

Tháng 12  Ngày 13※ Ngày 20   

Tháng 1   Ngày 17 Ngày 24 Ngày 31 

Tháng 2 Ngày 7 Ngày 14 Ngày 21   

 

 
 

Có thể bắt đầu đăng 

kí từ ngày 1 tháng 9 


