
Đối với những người vừa đến Nhật bản hoặc chưa bao 

giờ học Nhật bản, chúng tôi cung cấp các khóa học mới 
bắt đầu của Nhật bản.  
Nơi：Phòng Hội nghị quốc tế thành phố Kumamoto  

Phí tham gia：JPY5000(+ Văn bản về JPY1700)  

Thời gian: 9：30～11：30 

日程
にってい

 Chúng tôi tổ chức một khóa học khoảng 2 tháng 3 lần một 

năm. Vui lòng hỏi lịch trình chi tiết. 

    

② 武蔵ヶ丘
むさしがおか

 Musashigaoka  

Thành phố Kumamoto tổ chức nhiều lớp học tiếng Nhật. 

Bạn có thể học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày cũng như văn hóa và 

phong tục Nhật Bản.Bạn cũng có thể kết bạn với người Nhật và người nước ngoài. 

 自分
じ ぶ ん

が 参加
さ ん か

できる 場所
ば し ょ

や 時間
じ か ん

の 教室
きょうしつ

を 選
えら

んで 参加
さ ん か

してください！ 

武蔵ヶ丘
む さ し が お か

の近
ちか

くに住
す

むボランティアさんと、生活
せいかつ

のことを話
はな

したり、

日本語
に ほ ん ご

の勉強
べんきょう

をしたりします。 

Địa điểm:   菊陽町西部町民
きくようまちせいぶちょうみん

センター 

   (熊本県菊池郡菊陽町
く ま も と け ん き く ち ぐん き く よ う ま ち

武蔵ヶ丘北
む さ し が お か き た

3-5-1) 

 

Phí tham gia:  300 yên một tháng 

 ※お茶
ちゃ

・コピー
こ ぴ ー

用紙代
よ う し だ い

 

 

Thời gian:Thứ ba  10:00～11:30 

【Ứng dụng/yêu cầu】 
 

Tổ ng công ty xúc tiế n giao dị ch quổ c tế  thành phổ  
Kumamoto 4-18 hanabata, Chuo-ku, thành phổ  
Kumamoto,Nhà quổ c tế  Kumamoto 

 

Sổ  điế  n thoạ i：096－359－2121  

Sổ   FAX : 096－359-5783 
Email：nihongo@kumamoto-if.or.jp  

はなそう！ 

 まなぼう！ 

選
え ら

べる!Lớp học tiếng Nhật 

Làm việc, mua sắm, bệnh viện. .. ..   

Đây là một lớp học tiếng Nhật, nơi bạn có thể học 

cuộc sống hàng ngày. 
Địa điểm: Tasaki  Thị trường 

           Ichiba Kaikan(Ichiba Building) 4F 

    Tasakimachi 484, Nishi-ku Kumamoto-shi 

Phí tham gia: Miễn phí!  

Thời gian:Thứ bảy của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng 

⑤ Nishi Phường Lớp tiếng Nhật  

Tôi sẽ học tiếng Nhật theo hình 

thức cặp một kèm một với các tình 

nguyện viên.  

 

Địa điểm:  健軍商店街
けんぐんしょうてんがい

「よって館
かん

ね」 
 

（熊本県熊本市東区若葉１丁目
くまもとけんくまもとしひがしくわかばいっちょうめ

14-1） 
 

 
Phí tham gia: Miễn phí!   

Thời gian: Mỗi thứ ba（Ngoại trừ tuần thứ hai）10:00-

11:30 

③ 健軍
けんぐん

 Kengun 

 

Chúng tôi sẽ nói về cuộc sống hàng ngày cùng nhau. Chúng 

tôi cũng có những trải nghiệm văn hóa và giao lưu. Tôi 

không sử dụng sách giáo khoa.  

Địa điểm: Nhà văn hoá phía đông, tầng 
2, hội trường A ( Thành phố Kumamo-
to, quận Đông, nishikigaoka 1-1)  

 

Phí tham gia: Miễn phí!   

Thời gian: Chủ nhật đầu tiên và chủ nhật thứ 3 hàng tháng. 
     10 giờ đến 11:30 giờ  phút.  

「くらしのにほんごくらぶ」のfacebookです！ 
Vui lòng xem tại đây để biết thông tin về các 
lớp học tiếng Nhật. 

① 国際交流会館
こくさいこうりゅうかいかん

 

Đối với những người vừa đến Nhật bản hoặc chưa bao giờ 

học Nhật bản, chúng tôi cung cấp các khóa học mới bắt 
đầu của Nhật bản. 

Địa điểm:  Tầng 2 Trung tâm    

   Quốc tế Thành phố Kumamoto 

 

Phí tham gia:  100 yên mỗi lần  

Thời gian:<Thứ ba> 10:00-12:00 

    <Ngày thứ năm> 10:00-12:00/14:00-16:00/18:30-20:00 

       <chủ nhật> 10:00-12:00/14:00-16:00   

 Kumamoto City  

International Center 

Japanese For Beginners 

⑦  初級日本語講座
しょきゅうにほんごこうざ

「はじめてのにほんご」 

 

 

 
Học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày thông qua hội 

thoại.  

Hãy giao lưu vui vẻ với người Nhật trong khu vực 

Địa điểm: Sảnh công cộng Minami  
                   7-35 6-choume Minamitakae   
                   Minami-ku, Kumamoto  

tham gia: Miễn phí!  

Thời gian: Chủ nhật thứ nhất và thứ ba hàng Tháng 

      buổi chiều 1giờ r ư ỡ i  đến 3giờ .  

⑥   

文化庁 令和3年度地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 活用 

Minami Phường Lớp tiếng Nhật  

④   Higashi Phường Lớp tiếng Nhật  


