
Kochi Nihongo Salon 【Địa điểm：KIA】〔Thông tin liên hệ：Văn phòng　088-848-0885〕 Tháng 4 năm 2019～tháng 3 năm 2020

Tên lớp học Thời gian Tài liệu Học phí Đăng ký Cấp độ Hình thức giảng dạy Nội dung

Lớp thứ 5 Thứ 5(13:30-15:00) Sách khoảng 3000円 Miễn phí Có Sơ cấp Lớp học theo chương trìnhDạy theo nội dung sách phù hợp với học viên. Nếu số lượng học viên ít có thể một kèm một

Câu lạc bộ tiếng Nhật Thứ 7(13:30-15:00)
Mang theo sách muốn học đến

Miễn phí Không Mọi cấp độ Lớp tự do Tùy thuộc vào giáo viên (tình nguyện viên) và nguyện vọng của học viên(Hán tự, hoại thội...)

Tên lớp học Thời gian） Tài liệu Học phí Đăng ký Cấp độ Hình thức giảng dạy Nội dung

Lớp hán tự Thứ 2(18:30-20:00) Sách khoảng 3000円 Miễn phí Có Sơ trung cấp Lớp học theo chương trìnhHọc viên đã học xong sơ cấp(N4、N5). Đọc và viết chữ hán theo giáo trình「どんどんつながる漢字練習帳
かんじれんしゅうちょう

」.

Lớp sơ trung cấp Thứ 3(18:30-20:00) Sách khoảng 3000円 Miễn phí Có Trung cấp Lớp học theo chương trìnhĐến tháng 2 năm 2020 sẽ học theo chương trình JLPT N3, N2。

Lớp sơ cấp 2(bắt đầu) Thứ 4(18:30-20:00) Sách khoảng 3000円 Miễn phí Có Sơ cấp（dễ) Lớp học theo chương trìnhHọc viên mới bắt đầu học tiếng Nhật. Học những từ cần thiết trong cuộc sống theo giao trình「できる日本語
にほんご

」.

Lớp sơ cấp 3 (cơ bản) Thứ 5(18:30-20:00) Sách khoảng 3000円 Miễn phí Có Sơ cấp （hơi khó) Lớp học theo chương trìnhHọc viên đã biết một ít hán tự. Học những từ cơ bản trong cuộc sống theo giáo trình「できる日本語
にほんご

」.

Tên lớp học Thời gian Tài liệu Học phí Đăng ký Cấp độ Hình thức giảng dạy Nội dung

Khóa học tiếng Nhật Thứ 5(18:00-19:30) Sách khoảng 3000円 Miễn phí Có Trung cấp Lớp học theo chương trìnhDành cho học viên đã học xong chương trình sơ cấp. Học những từ cần thiết trong cuộc sống(Kì đầuーTháng 4～Tháng 7、kì sau―tháng 10～tháng 12).

Tên lớp học Thời gian Tài liệu Học phí Đăng ký Cấp độ Hình thức giảng dạy Nội dung

Lớp Chủ Nhật Chủ Nhật(13:30-15:00)
Mang theo sách muốn học đến

Miễn phí Không Mọi cấp độ Lớp tự do Học cùng tình nguyện viên người Nhật. Có thế học hội thoại, hán tự, ôn luyện JLPT...

Lớp Thứ 4 Thứ 4(19:00-20:30)
 Mang theo sách muốn học đến

Miễn phí Không Mọi cấp độ Lớp tự do Học cùng tình nguyện viên người Nhật. Có thế học hội thoại, hán tự, ôn luyện JLPT...

Nankoku International Association（NIA)【Địa điểm：Nankoku-shiritsu Noda Kominkan 南国市立野田公民館
なんごくしりつのだこうみんかん

】 〔Thông tin liên hệ：Ms.Tojo  090-1324-6887〕

Tên lớp học Thời gian Tài liệu Học phí Đăng ký Cấp độ Hình thức giảng dạy Nội dung

Tiếng Nhật SHABERIBA! Thứ 4(19:00-21:00)
 Mang theo sách muốn học đến

100円
えん

/lần Không Sơ cấp Lớp tự do Học cùng tình nguyện viên người Nhật. Có thể học hội thoại, hán tự, ngữ pháp...

Lớp tiếng Nhật Thứ 4(19:00-21:00)
Theo giáo trình quy định

100円
えん

/lần Không Sơ cấp Lớp học theo chương trìnhDành cho học viên muốn thi JLPT N4,N5. Đọc tin tức, ngữ pháp, đọc hiểu...

Lớp JLPT Thứ 4(19:00-21:00)
Theo giáo trình quy định

100円
えん

/lần Không Trung cấp Lớp học theo chương trìnhDành cho học viên muốn thi JLPT N3. Đọc tin tức, ngữ pháp, đọc hiểu...

Hội thoại Thời gian Tài liêu Phí Đăng ký Cấp độ Hình thức Nội dung

Được tổ chức 2 lần/tháng Thứ 5 hoặc thứ 6(15:00-16:00) × Miễn phí Không Mọi cấp độ Hội thoại theo nhóm Hội thoại bằng tiếng nước ngoài (tùy vào ngày sẽ có các nhóm hội thoại tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha).

◆◆Giao Lưu Ngôn Ngữ（KIA）◆◆

Kochi International Association (KIA）【Địa điểm：KIA】  〔Đăng ký：KIA　088-875-0022　e-mail: info_kia@kochi-kia.or.jp〕

Đại học Tỉnh Kochi(Kochi Kenritsu Daigaku)【Địa chỉ：Eikokuji Campus, Kyoiku Kenkyu-to 401】〔Đăng ký：Đại học Tỉnh Kochi 088-847-8816　e-mail: uokcie@cc.u-kochi.ac.jp〕

Lớp học tại thành phố Tosa【Địa điểm：Tosashi Danjyo Kyodo Sankaku Centerとさし男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

センター】〔Thông tin liên hệ：KIA　088-875-0022　e-mail:enjoy.nihongosalon.tosa@gmail.com〕

.     ....Lớp ban ngày ...Lớp ban đêm


