
ベトナム語   Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe（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 

 

 

Đội ngũ giáo viên tiếng Nhật chuyên nghiệp 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Sannomiya Nihongo Plaza 
 

⚫ Sơ cấp 1  10:00～12:00【Lớp SA】 / 18：30～20：30【Lớp SNA】 

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

⚫ Sơ cấp 2 12:30～14:30【Lớp SB】 

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

⚫ Sơ cấp 3 15:00～17:00【Lớp SC】 / 18：30～20：30【Lớp SNC】 

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

 

2. ONLINE   
 

⚫ Sơ cấp 1  15:00～17:00【Lớp ZA】 / 18：30～20：30【Lớp ZNA】 

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

 

⚫ Sơ cấp 2  10:00～12:00【Lớp ZB】 / 18：30～20：30【Lớp ZNB】 

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

⚫ Sơ cấp 3  12:30～14:30【Lớp ZC】 / 18：30～20：30【Lớp ZNC】 

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

 

Lớp học sơ cấp tiếng Nhật tháng 9 

 

Sannomiya 

Nihongo 

Plaza 

Tháng 9  2、5、7、9、12、14、16、21、26、28、30 

Tháng 10 3、5、7、12、14、17、19、21、24、26、28、31 
 

Lớp học luyện nói, giao tiếp cơ bản. Giáo trình sử dụng là 『いろどり』 

 

 2/9～31/10 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần（tổng：23 buổi） 
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 

 

3. Đối tượng   

Người có nguyện vọng học tiếng Nhật từ 15 tuổi trở lên 

  

4. Chi phí tham gia lớp học  
Miễn phí 

 

5. Địa điểm 
【Học trực tiếp】 

KICC Sannomiya Nihongo Plaza   

Tầng 5 tòa nhà Sannomiya phía đông,6-1-12 Gokodori,  

quận Chuo, thành phố Kobe 

【Học online】 

  Tham gia tiết học qua ứng dụng Zoom 

 

6. Cách đăng kí, thời hạn đăng kí 

Hạn đăng kí ：Thứ 6, ngày 19 tháng 8 

Xin vui lòng gửi mail cho chúng tôi với các nội dung từ ① đến ⑪ như dưới đây : 

（Email: nihongo@kicc.jp）  TEL 078-855-9500（thứ 2～thứ 6  9：00～17：00） 

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

① Lớp muốn đăng kí học  

（Hãy chọn 1 mã số lớp học ở mặt sau 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 Tư cách lưu trú（VISA） 

⑥ Địa chỉ （Xin vui lòng viết rõ số nhà nếu ở nhà chung cư） 

⑦ Số điện thoại 

⑧ Địa chỉ email 

⑨ Ngôn ngữ có thể sử dụng 

（dùng để gửi tài liệu về lớp học khi bạn cần） 

（Chọn 1 trong a-n ở cột bên phải） 

⑩ Dung lượng gói mạng  

（Không giới hạn, 500 GB mỗi tháng vv...） 

⑪ Loại thiết bị có thể sử dụng 

（Điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng vv...） 

 

※Lớp học qua mạng sẽ tốn rất nhiều dung lượng. Nếu học bằng Zoom trong 2 tiếng sẽ  

mất 1.2 GB. Nếu dung lượng gói mang không đủ, học viên có thể mất thêm tiền quá dung lượng. 

 

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 

⑨ 

Link to Google MAP™  

 

mailto:nihongo@kicc.jp

