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令和４年度 ⽂化庁
地域⽇本語教育の総合的な体制づくり推進事業

ベトナム語ベトナム語

【Lớp học sơ cấp 1】

Khóa học tiếng Nhật SIC

Là lớp học tiếng Nhật Online. Có thể
học bằng điện thoại Smartphone
hoặc máy tính.

Thông tin cụ thể vui lòng
xem tại trang 2.

Netto de Nihongo

★Thời gian đăng kí
12/09/2022（thứ 2）〜 22/09 (thứ 5)

★Thời gian khóa học
03/10/2022（thứ 2）〜 08/12 (thứ 5)

★Nội dung
Học cách sử dụng tiếng Nhật để có thể
giao tiếp đơn giản và nói về những điều
liên quan đến bản thân.
Sử dụng giáo trình :
"Irodori tiếng Nhật trong cuộc sống
 thường ngày sơ cấp 1/A2".

         "Irodori" tiếng Nhật trong đời sống   
          Sơ cấp 1∕A2
            https://jpf.org.vn/irodori



①  03/10（Thứ 2）
   Tôi của bây giờ

② 06/10（Thứ  5）
  Tôi của bây giờ

③ 10/10（Thứ 2・Ngày lễ）
  Mùa và khí hậu

④ 13/10 （Thứ  5）
  Mùa và khí hậu

⑤ 17/10（Thứ 2）
   Thành phố của tôi

⑥  20/10（Thứ 5）
 Thành phố của tôi

⑦ 24/10（Thứ 2）
  Cùng nhau ra ngoài

⑧ 27/10（Thứ 5)
  Cùng nhau ra ngoài

⑨ 31/10（Thứ 2）
  Học tiếng Nhật

⑩  03/11（Thứ 5・Ngày
lễ）
 Học tiếng Nhật

⑪  07/11（Thứ 2）
  Món ăn ngon

⑫ 10/11（Thứ 5）
  Món ăn ngon 

⑬ 14/11（Thứ 2）
 Liên lạc trong công việc

⑭ 17/11（Thứ 5）
 Liên lạc trong công việc

⑮ 21/11（Thứ 2）
 Cuộc sống khỏe mạnh

⑯ 24/11（Thứ 5）
 Cuộc sống khỏe mạnh

⑰ 28/11（Thứ 2）
     Giao thiệp

⑱ 01/12（Thứ 5）
  Giao thiệp

⑲ 05/12（Thứ 2）
Kiểm tra hoàn thành cuối
khóa (※)

⑳ 08/12（Thứ 5）
Kiểm tra hoàn thành cuối
khóa (※)

Chủ trì・Thắc mắc và hỏi đáp
Trung tâm Quốc tế Shimane

✉ issho@sic-info.org
070-3774-9329

https://www.sic-info.org/vi/

Lớp học cơ bản Khóa học này của năm
2022 đã kết thúc.

Học cách đọc và viết chữ Katakana và Hiragana, và học về cách
giao tiếp đơn giản thông qua bằng cách sử dụng các ứng dụng
gửi tin nhắn.

Lớp học nhập
môn

Khóa học này của năm
2022 đã kết thúc.

Sử dụng giáo trình 『"Irodori"  tiếng Nhật trong đời sống 
Nhập môn∕A1』 của Qũy giao lưu quốc tế （※）

Lớp học sơ cấp
1

★Chiêu mộ học viên lần
này

Sử dụng giáo trình 『"Irodori"  tiếng Nhật trong đời sống 
Sơ cấp 1∕A2』 của Qũy giao lưu quốc tế （※）

Lớp học sơ cấp
2

Chiêu mộ học viên tháng
11/2022

Sử dụng giáo trình 『"Irodori"  tiếng Nhật trong đời sống 
Sơ cấp 2∕A2』 của Qũy giao lưu quốc tế （※）

Lớp học sơ cấp 1 năm 2022
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Thứ 2・19:00~21:00,Thứ 5・10:00~12:00

Có 4 lớp học tại khóa học tiếng Nhật SIC 《Netto de Nihongo》

Có thể xem giáo trình học của（※）bằng mã QR hoặc đường link phía dưới.
URL：https://jpf.org.vn/irodori

Thời gian đăng kí：12/09/2022 (thứ 2) ~ 22/09 (thứ 5)
Học Online. Xin vui lòng tự mình chuẩn bị Smartphone, máy tính và đường truyền internet.
Học theo hình thức lớp học.
Có thể học tối đa 15 người.
Những người có thể đăng kí là những người từ ①〜③

Trước khi lớp học được bắt đầu sẽ tiến hành kiểm tra trình độ tiếng Nhật.
Vào buổi học thứ 19 và 20 sẽ có bài kiểm tra hoàn thành cuối khóa. Nhất định phải tham gia vào
một trong hai buổi học trên.
Những người phải đi làm v.v. không thể tham gia vào buổi học ngày hôm đó xin vui lòng liên hệ cho
chúng tôi biết trong thời gian sớm nhất.
Vui lòng đăng kí từ đường link dưới đây

  ① Là những người đang sinh sống, hoặc đang làm việc tại tỉnh Shimane
  ② Là người trên 16 tuổi
  ③ Là người có thể học nhiều hơn 10 buổi trên tổng số 20 buổi học

        https://forms.office.com/r/G5SA31UR59


