
“ Nhà bạn không gần lớp học tiếng Nhật”  “ Bạn không thể nghỉ làm vào ngày có lớp học”

Khóa học tiếng Nhật dành cho những bạn như vậy sẽ được tổ chức.

Khóa học tiếng Nhật gần nhà hoặc tại nhà SIC

● Liên hệ hỏi đáp ●

Trung tâm quốc tế Shimane

Số điện thoại: 0852-31-5056

FAX: 0852-31-5055

E-mail: 

issho@sic-info.org

URL: www.sic-info.org

●Thời gian- Số tiết học: 90 phút×10 tiết

Cho biết thời gian và ngày bạn có thể học.

● Địa điểm: Cơ sở công cộng gần nhà

（Nhà văn hóa công cộng）

＊Khóa học lần này không tổ chức tại nhà.

●Hình thức: 1 kèm 1

(Bạn bè,  người thân cũng có thể tham gia）

✔ Thời gian đăng kí: Hãy đăng kí từ trang web dưới đây.

https://www.sic-info.org/visit-course

/learner-registration-vi/

✔ Nếu số lượng học viên đăng kí nhiều hơn số lượng học viên  

được quy định sẽ tiến hành bốc thăm người được học.

✔ Kết quả bốc thăm sẽ được thông báo bằng mail hoặc điện

thoại.

✔ Tùy thuộc vào tình hình virus Covid-19 mà lớp học có thể 

tạm dừng • hủy bỏ.

✔ Địa điểm lớp học sẽ được trung tâm quốc tế Shimane điều 

chỉnh, quyết định và thông báo đến học viên.

✔ Nếu có điều gì không hiểu, hãy liên lạc bằng mail hoặc điện 

thoại.

Tiếng Nhật

●Nội dung：Giáo trình tiếng nhật cơ bản của tỉnh Shimane.

『Học tiếng Nhật cùng tỉnh Shimane』

＊Học giao tiếp cơ bản quan trọng trong cuộc sống.

＊Khóa học nhập môn dành cho người lớn.

●Số lượng học viên: 30 người

＊Người không thể trực tiếp đến được lớp học.

《 Năm 2020 kì 2 》
◇ Thời gian đăng kí：Ngày 2 tháng 10 (thứ sáu) 

~ Ngày 20 tháng 10 (thứ ba)

◇ Thời gian khoa học：Tháng 11 ~ 1

こくさい

（公財）しまね国際センター
Shimane International Center

Vừa học vừa phòng

tránh lây nhiễm

Covid-19

Chiêu mộ

học viên kì 3 

vào tháng

11.Khóa học

kì 3 là khóa

học ngắn hạn


