
Lớp dành cho người nước ngoài

Tiếng nhật giao tiếp hàng ngày

Thời 

gian 

học

① Từ 8/10/2022~24/12/2022 （tối thứ bảy hàng tuần）

2  b u ổ i / 1  t h á n g

Học trực tuyến 

(Zoom)

①② 15 bạn

Sơ cấp１(dễ)

Lớp học này hợp với :

‣ Những bạn có thể đọc được hiragana 

và katakana.

‣ Những bạn có thể hiểu được những 

câu yêu cầu đơn giản.

[VD：「言ってください」

「食べてください」

--------------------------------------

Cùng nhau nói chuyện về cuộc sống sinh

hoạt hàng ngày và về gia đình. 

Trong lớp này bạn cũng có thể học cả

những chữ hán đơn giản.

Sơ cấp２(hơi khó）

Lớp học này hợp với: 

‣ Những bạn có thể hiểu tiếng nhật khi 

cô giáo nói chậm.

‣ Những bạn có thể chia sẻ một cách 

đơn giản về kinh nghiệm của bản thân 

và những câu chuyện hàng ngày trong 

cuộc sống.

--------------------------------------

Cùng nhau hội thoại về những thông tin 

có ích bằng tiếng nhật.

Trong lớp này bạn cũng có thể học cả

những chữ hán đơn giản.

2  b u ổ i / 1  t h á n g

Thời gian từ 19：30〜21：00

む

Phương 

thức 

tham gia

Số 

lượng

※Các bạn cần đăng ký  để  tham gia lớp.

※Các bạn có thể tham gia vào ngày mình mong 

muốn.

② Từ 7/1/2023 ~ 25/3/2023 ( tối thứ bảy hàng tuần )

Các bạn có thể chọn một trong hai lớp

①② 15 bạn
Số 

lượng



Sơ cấp１(dễ) Sơ cấp２(hơi khó)

１．Đăng ký thông qua đơn Google Form

① Lớp học từ 10/2022…Chọn lớp sơ cấp 1 hoặc 2。

② Lớp học từ 01/2023…Chọn lớp sơ cấp 1 hoặc 2。

※Lưu ý。Đơn đăng ký của lớp (1) và (2) khác nhau

２．Xem video giới thiệu về lớp học。

３．EPIC sẽ gửi sách và link lớp học cho bạn qua thư。

４．Gửi lời mời kết bạn cho nhóm học Facebook。

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Ehime (EPIC)

TEL： MAIL：nihongo@epic.or.jp089-917-5678

Cách đăng ký 

★Học những thứ gì ?

・Giải thích ngữ pháp

・Hội thoại tiếng nhật

・Dùng sách「Irodori sơ cấp 1」

https://www.irodori.jpf.go.jp/elementary01/pdf.html

★Thời khoá biểu

① Từ 8/10/2022 đến 17/12/2022

8/10、22/10

5/11、19/11

3/12、17/12

② Từ 7/1/2023 đến 18/3/2023

7/1、21/1

4/2、18/2

4/3、18/3

★Học những thứ gì ?

・Giải thích ngữ pháp

・Hội thoại tiếng nhật

・ Dùng sách「Irodori sơ cấp 2」

https://www.irodori.jpf.go.jp/elementary02/pdf.html

★Thời khoá biểu

① Từ 15/10/2022 đến 24/12/2022

15/10、29/10

12/11、26/11

10/12、24/12

② Từ 14/1/2023 đến 25/3/2023

14/1、28/1

11/2、25/2

11/3、25/3
Lớp 

học 

miễn 

phí

Đơn đăng ký lớp ①

(tiếng nhật)

Đơn đăng ký lớp ②

(tiếng nhật)

https://www.irodori.jpf.go.jp/elementary01/pdf.html
https://www.irodori.jpf.go.jp/elementary02/pdf.html

