Thông báo khóa học tập trung Tiếng Nhật kỳ mùa hè
Chỉ trong vòng 10 ngày, học tiếng Nhật bằng nhóm
Học qua trực tuyến (ZOOM)
■Lịch trình：Từ ngày 17 tháng 8( thứ 2) đến ngày 28 tháng 8 ( thứ 6)
■Lớp học: Lớp sơ cấp ( 1 , 2 , 3 , 4 )
■Thời gian: Từ 10 giờ buổi sáng đến 12 giờ trưa (lớp sơ cấp 1, 2 )
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến buổi chiều 15 giờ 30 phút ( lớp sơ cấp 3, 4)
* Bằng kết quả cuộc phống vấn và bài kiểm tra, sẽ quyết định lớp bạn tham gia.

■Địa điểm : Lớp học trực tuyến .Sử dụng ZOOM
■Đối tượng: Người mà phù hợp cả (1) lẫn (2)
(1) Người mà đang muốn học tiếng Nhật sơ cấp mà đang sống hoặc làm việc tai tỉnh EHIME
(2) Người mà có điện thoại thông minh hoặc máy tinh đã được cài đặt chương trình ZOOM
*Máy tính thì cần thiết có ca mê ra
■Số người: Mỗi lớp đến

８

người

*Theo thứ tự ưu tiên đến trước.Nhưng khi lớp trở lên đông, đôi khi có trường hợp những người đã đăng
ký học lớp học cá nhân từ giáo viên của JASL của Ehime thì không thể tham gia.
■Học phí: Miễn phí

*Lần này, tiền thì không cần thiết phải đóng

■Phương pháp đăng ký: Sau khi ghi vào những điều cần thiết trong phiếu đăng ký, Hãy nộp chậm nhất
đến ngày 28 tháng 7 (thứ 5)
Có thể tải về phiếu đăng ký

http://www.epic.or.jp/service/request.html

■Phương pháp tham gia:
(1) (Bao gồm khóa học của tháng 3 năm 2020) Người mà muốn đăng ký lớp giống như lớp đã đăng ký , thì
không phải làm bài kiểm tra chia lớp cũng được.
(2) Nếu không phải trường hợp (1) hãy đăng ký bài kiểm tra
①Sẽ gửi phiếu đăng ký. Bằng địa chỉ thư điện tử mail cũng được nihongo@epic.or.jp
②Có thể gửi bài kiểm tra「viết」 tới địa chỉ mail đã ghi ở phiếu đăng ký.
Sau khi trả lời câu hỏi, hãy gửi mail chậm nhất đến 9 giờ sáng ngày 29 tháng 7(thứ 5)
③Sẽ gửi mã ID và mật khẩu dùng cho cuộc phỏng vấn tới địa chỉ mail đã ghi ở phiếu đăng ký. Hãy tham
gia bằng ZOOM. Dưới đây vào ngày nào , phỏng vấn quan Zoom.
Ngày 31 tháng 7(thứ 6) từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Ngày 1 tháng 8(thứ 7) từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Ngày 6 tháng 8(thứ 5) từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều
④Sau khi lớp được quyết định, sẽ gửi thư điện tử mail đến mọi người.Có thể gửi địa chỉ ID và mật khẩu
lớp học. Hãy tham gia tại ZOOM.
⑤Đến khi buổi học được bắt đầu , tài liệu sẽ được gửi đến bằng đường bưu điện
■Khác: Sẽ gửi chứng nhận hoàn thành khóa học qua đường bưu điện tới những người có mặt trên 80%
buổi học
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