
【学習者用】(ベトナム語/2021.10) 

 

Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe（KICC） 

TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG 

NHẬT VÀ VĂN HÓA NHẬT (DÀNH CHO HỌC VIÊN) 

 

１． Giới thiệu về hoạt động 

KICC là nơi hỗ trợ cho người nước ngoài có thể sinh sống thuận tiện hơn tại Kobe và cũng là nơi giao lưu 

giữa người Nhật và người nước ngoài. Mục đích của KICC là giúp học viên học viên hiểu rõ hơn về tiếng 

Nhật cần thiết trong đời sống hàng ngày và một vài văn hóa Nhật thông qua quá trình học với các người 

hướng dẫn (tình nguyên viên) của KICC. 

２． Các khóa học 

Học viên có thể chọn 1 trong các khóa sau: tiếng Nhật/thư pháp/hoa đạo 

３． Học phí 

⚫ Học tiếng Nhật – Miễn phí 

⚫ Học văn hóa Nhật – Học viên tự trả tiền giấy viết chữ khi học thư pháp và tiền hoa khi học hoa đạo.  

４． Điều kiện đăng ký.  

⚫ Người có quốc tịch nước ngoài trên 15 tuổi (học sinh cấp 2 không được đăng ký) đang sinh sống tại 

thành phố Kobe. 

Người có quốc tịch Nhật sau khi làm thủ tục đổi quốc tịch hay trở về Nhật sau một thời gian dài ở 

nước ngoài đều có thể đăng ký học.  

※Người dưới 18 tuổi xin vui lòng chỉ đăng ký học khi có sự đồng ý của người giám hộ (gia đình 

hay gia đình host). Ở mục người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp xin vui lòng viết tên và số điện 

thoại của người giám hộ.  

⚫ Người có thể học 1 tuần 1 lần, học liên tục trong 6 tháng.  

⚫ Người có thể tuân thủ các quy định của KICC, có nguyện vọng muốn học tập và chủ động trong việc 

học.  

※Sẽ có trường hợp không tìm được tình nguyện viên cho học viên đã đăng ký.  

５． Đăng ký 

⚫ Xin vui lòng mang theo thẻ ngoại kiều (zairyu kaado). (Người đang nộp đơn xin cấp hay đổi thẻ 

ngoại kiều xin vui lòng chỉ đến đăng ký sau khi có thẻ trong tay)  

⚫ Xin vui lòng đến văn phòng KICC Shinnagata (tầng 4) từ trong khoảng thời gian 10:00-12:00 và 

13:00-17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.  

⚫ Người phụ trách sẽ đến nói chuyện với học viên sau khi học viên điền xong đơn đăng ký.  
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６． Về lớp học 

⚫ Lớp học theo dạng cá nhân chỉ gồm 1 học viên và 1 người hướng dẫn. 

⚫ Học viên sẽ học hàng tuần, mỗi tuần 2 tiếng, thời gian mỗi khóa học là 6 tháng. Hàng tuần học viên 

sẽ học ở cùng 1 địa điểm và cùng 1 thời gian.  

⚫ Học viên hãy chọn địa điểm và thời gian học như sau:  

〔Shinnagata〕 

Thứ 2：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Thứ 3：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Thứ 6：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

〔Sannomiya〕 

Thứ 3：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Thứ 5：10：00/12:00/14:00/16:00/18:00 

Thứ 7：10：00/12:00/14:00/16:00 

⚫ Nội dung học do học viên và người hướng dẫn cùng bàn bạc và quyết định.  

⚫ Học viên có thể học tiếp sau 6 tháng tính từ ngày kết thúc khóa học cũ. Tuy nhiên, học viên sẽ không 

được học cùng người hướng dẫn cũ ở lần học mới.  

⚫ Chương trình không hỗ trợ dạy các kiến thức chuyên ngành, chuyên môn.  

７． Về người hướng dẫn của KICC 

⚫ Người hướng dẫn của KICC là những người hướng dẫn học viên học dưới dạng tình nguyện viên.  

⚫ Học viên không được chọn người hướng dẫn. 

８． Về thông tin cá nhân.  

⚫ Các thông tin cá nhân được đăng ký được đảm bảo không sử dụng vào những mục đích khác.  

⚫ KICC sẽ gửi thông báo đến địa chỉ mail được viết trên đơn đăng ký.  

⚫ Thông tin của học viên sẽ được đăng trên trang web dành riêng cho người hướng dẫn và chỉ các 

người hướng dẫn có thể xem nhằm mục đích tìm kiếm người hướng dẫn cho học viên. Tuy nhiên, 

KICC sẽ không đăng các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại hay địa chỉ mail.  

 

 

Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe（ＫＩＣＣ） 

Tầng 2, Tòa nhà Boeki center, 5-1-14 Hamabe-dori, Chuo-ku, Kobe 

Điện thoại: 078-291-8441 

Trụ sở sẽ đổi sang địa chi mới từ ngày 4 tháng 10!  

Văn phòng Shinnagata  

〒653-0036 Tầng 4 Minami-to tòa nhà Asutaku Kunizuka số 1, 5-3-1 Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe 

URL: https://www.kicc.jp 

Thời gian nhận đăng ký： 9：00-12：00、13：00-17：00 các ngày trong tuần 

（Trừ các ngày bảy, chủ nhật và lễ Tết） 


