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1. Lớp tiếng nhật sơ cấp là gì? 
 

Lớp học tiếng nhật sơ cấp với sự giảng dạy của giáo viên tiếng Nhật chuyên nghiệp, là lớp học giao tiếp với 

cấp độ 1,2,3. Sách  『まるごと』 sẽ được dùng trong khóa học. 

Với mục đích nâng cao khả năng đọc, viết những văn bản tiếng Nhật hay được dùng ở nơi làm việc và 
trong cuộc sống hằng ngày.  

 

 

2. Ngày tổ chức 

  Lớp thứ 7, chủ nhật（Sơ cấp 1, Sơ cấp 2） 

 

 

 

 

 

 

  Lớp thứ 3, thứ 5（Sơ cấp 3） 

 

 

 

 

 

 

  Lớp đọc, viết（Đọc và viết được chữ Hiragana, Katakana） 

 

 

 

 

Lớp học Hình thức Thời gian giờ học Cấp độ Mã lớp 

Lớp thứ7, chủ 
nhật 

Học trực 
tiếp 

10:00～12:00 （2 tiếng×23 buổi） Sơ cấp 1 MA 

12:30～14:30 （2 tiếng×23 buổi） Sơ cấp 2 MB 

Lớp thứ 3, thứ 5 18:30～20：30 （2 tiếng×23 buổi） Sơ cấp 3 MQ 

Lớp đọc, viết 18:30～20：30 （2 tiếng×12 buổi）  
Đọc, viết Hiragana, 

Katakana 
MW 

※Có lớp học online, chi tiết xem tại tờ [Sannomiya Nihongo Plaza] 

3. Về cấp độ lớp học 

Cấp độ Phân chia theo trình độ tiếng Nhật 

Sơ cấp1 Không thể nói chuyện bằng tiếng Nhật, không thể đọc chữ Hiragana, Katakana 

Sơ cấp2 Có thể giao tiếp đơn giản nếu đối phương nói chậm, rõ và giúp đỡ để nói chuyện. 

Sơ cấp3 Có thể giải thích hoàn cảnh và những điều xung quanh bản thân bằng các từ đơn giản. 

Đọc viết Có thể đọc và viết chữ Hiragana, Katakana. 

  

Lớp tiếng Nhật sơ cấp tháng 4 

 

Mikage 
Nihonngo Plaza 

 

Tháng 4  16、17、23、24、30   Tháng 5 1、7、8、14、15、21、22、28、29 

Tháng 6  4、5、11、12、18、19、25、26  Tháng 7 2 

 

 

Tháng 4  12、14、19、21、26、28     Tháng 5 10、12、17、19、24、26、31 

Tháng 6  2、7、9、14、16、21、23、28、30   Tháng 7  5 

 

 

Tháng4 16、23、30  Tháng5  7、14、21、28   Tháng6 4、11、18、25   Tháng7 2 

 

 

Có thể dẫn theo trẻ nhỏ 



   Kobe International Community Center（KICC） 

 

神戸市地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 

 

4. Đối tượng 
Người có nguyện vọng học tiếng Nhật từ 15 tuổi trở lên 

 

 

5. Địa điểm 
KICC Mikage Nihongo Plaza 

6-15-22 Mikage Honmachi, quận HigashiNada,thành phố Kobe 

（bên trong chợ Hanshin Mikage[shisui kan]） 

 

 

6. Chi phí tham gia lớp học 
Miễn phí 
 
 

7. Cách đăng kí và thời hạn đăng kí  

 

Hạn đăng kí： ngày 6 tháng 4 (thứ 4) 

Gửi qua email từ ①～⑧（Email: nihongo@kicc.jp） 

TEL 078-855-9500（thứ 2 tới thứ 6 9：00～17：00） 

Nếu quá hạn đăng kí, hãy trao đổi với người phụ trách 

 

① Lớp muốn đăng kí học  

(Hãy chọn 1 mã số lớp học ở mặt đằng sau của tờ giấy này) 

② Họ và tên 

③ Mã số học viên  

（đối với những người có mã số học viên） 

④ Quốc tịch 

⑤ Địa chỉ 

（nếu là chung cư thì ghi cả số phòng） 

⑥ Số điện thoại 

⑦ Địa chỉ email 

⑧ Ngôn ngữ có thể sử dụng 

( Dùng để gửi tài liệu giới thiệu về lớp học khi bạn cần. 

 Bạn muốn được nhận tài liệu bằng ngôn ngữ nào, hãy chọn 1 trong a-n ở cột bên phải） 

 

 

aTiếng Anh 

b Tiếng Trung 

c Tiếng Hàn 

d Tiếng Indonesia 

e Tiếng Thái 

f Tiếng Việt 

g Tiếng Tây Ban Nha  

h Tiếng Nepan 

k Tiếng Philipin 

ｍ Tiếng Bồ Đào Nha 

ｎ Ngôn ngữ khác 

 

Link to Google MAP™  

⑧ 

mailto:nihongo@kicc.jp

