
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Học phí   Miễn phí 
 

●Đối tượng  Người đang sống 

Người đã học xong cu

Người có thể đọc đư

Muốn giao tiếp sử

Có thể tham gia đ
 

●Tài liệu Sách 
 

●Đăng ký Điền thông tin vào
trước ngày 12 tháng 8. 

GÓC GIAO LƯU
 
Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 6 gi
Từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ thứ 4 củ
Địa chỉ: 380-0835 Tầng 3 Monzen Plaza, 1485‐1 Shindenchou, Naganoshi
TEL 026-223-0053 E-mail kokusai@monzen

Phi

 
 

 
Tên gọi hàng ngày (Giáo viên g
 

Địa chỉ (     -     ) 

Số điện 
thoại 

 

Tiếng 
nhật 

□ Có thể đọc, viết ch
□ Có thể đọc, viết ch

Sử dụng □ Máy tính, máy tính b
※Cố gắng sử dụng bằng máy tính ho

Ngày học Từ ngày 3 tháng 9 năm 2022 đ

Thời gian  Buổi chiề

LỚP HỌC TI

(Thứ 7 hàng tu

ng ở Naganoshi, Iizunamachi, Ogawamura, Sakakimachi, Chikumashi

c xong cuốn 

c được chữ hiragana, katakana; giới thiệu cơ b

ử dụng ngữ pháp sơ cấp 

tham gia đầy đủ các buổi học 

 

vào Phiếu Đăng ký sau đó gửi hoặc mang 

ƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ NAGANO

n 6 giờ chiều  
ủa tuần 1&3 hàng tháng)  

ng 3 Monzen Plaza, 1485‐1 Shindenchou, Naganoshi
kokusai@monzen-plaza.com 

Phiếu Đăng ký

Quốc 

gia 
 

i hàng ngày (Giáo viên gọi bằng tên này) 

Địa chỉ 
mail 

※Trường hợp liên hệ bằ
 

t chữ hiragana, katakana  
t chữ hán đơn giản 

Máy tính, máy tính bảng □ Điện thoại Thông minh
ng máy tính hoặc máy tính bảng 

ửi kèm theo Bản photo mặt trước và sau c

 

gày 3 tháng 9 năm 2022 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023

ều từ 2 giờ đến 4 giờ 

C TIẾNG NHẬT ONLINE
SƠ CẤP  

7 hàng tuần, 26 buổi) 

Học qua 

ZOOM

 

Naganoshi, Iizunamachi, Ogawamura, Sakakimachi, Chikumashi 

 

u cơ bản về bản thân 

tới Góc Giao lưu Quốc tế 

NAGANO 

ng 3 Monzen Plaza, 1485‐1 Shindenchou, Naganoshi  

 

ằng mail 

 

c và sau của giấy cư trú

n ngày 18 tháng 3 năm 2023

T ONLINE  

qua 

ZOOM 


