
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

✔ Thời gian đăng kí: vui lòng 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.

ベトナム語

“ 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 viếng thăm SIC

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

＊Cho biết thời gian và ngày bạn có thể học.

● Nội dung : Giáo trình tiếng Nhật cơ bản của tỉnh Shimane. “Tonaride Nihongo”

＊Có thể trở nên giao tiếp bằng tiếng Nhật đơn giản

＊Đây là khóa học nhập môn dành cho người lớn (có trình độ năng

lực tiếng Nhật tương đương N5)

● Số lượng học viên : 30 nhóm

＊Người không thể trực tiếp đến được lớp học.

＊Những người đang sinh sống tại tỉnh Shimane

● Phương pháp học : Vui lòng chọn ① hoặc ②

《 Kì 2 năm 2021 》

◇ Thời gian đăng kí：

Ngày 26 tháng 8 (thứ 5) ~  17 tháng 9 (thứ 2)

◇ Thời gian khóa học：Tháng 9 ~ 12

① Học trực tiếp ② Online

Địa điểm Cơ sở công cộng gần nhà 
（nhà văn hóa công cộng）

Phần mềm Zoom (phần mềm chuyên
dùng trong các cuộc họp online) 

Số lượng 
người học

Tối đa 3 người Tối đa 2 người (vui lòng tham gia 
học bằng điện thoại tại 1 địa điểm)

● Chủ trì・Thắc mắc và hỏi đáp●
Trung tâm Quốc tế Shimane
Số điện thoại: 0852-31-5056     E-mail:  issho@sic-info.org
URL:  www.sic-info.org

Vừa học vừa phòng 
tránh lây nhiễm
Covid-19


