
（ベトナム語） 

LỚP HỌC TIẾNG NHẬT NĂM 2020 

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Okayama hiện đang tổ chức 
lớp học tiếng Nhật. 
Những ai có nguyện vọng tham gia lớp học, hãy đăng kí tại quầy tư vấn 
thông tin ở tầng 1, trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Okayama. Có thể học 
thử miễn phí.  (1 người được học thử 2 lần) 

＜Học phí＞  MIỄN PHÍ. Tuy nhiên, cần đăng ký thành viên Hiệp hội giao lưu quốc tế 

tỉnh Okayama (Hội phí: 2000 yên).  

Không bao gồm chi phí sách giáo khoa, copy.   

(Có thể tham gia lớp học 2 lần / tuần) 

Ngày Giờ 
Địa điểm：Trung tâm giao 

lưu quốc tế tỉnh Okayama 

Số người quy 

định 
Trình độ 

Thứ ba 
10：00－11：40○ 

Phòng hội nghị tầng 6 25 học sinh 

Nhập môn 

～ 

Trung cấp 

18：30－20：10● 

Thứ tư 
10：00－11：40○ 

18：30－20：10○ 

Thứ năm 10：00－11：40● 

Thứ sáu 10：00－11：40○ 

Thứ bảy 15：10－16：50○ 
                                      ※Lớp học sẽ nghỉ vào các ngày lễ 

＜Đối tượng＞ Người ngoại quốc đang cư trú trong Tỉnh 
(Bao gồm những người đã nhập quốc tịch Nhật Bản). 

＜Lưu ý＞ Những trường hợp dưới đây KHÔNG THỂ đăng kí học： 
・ Người không thể duy trì tham gia lớp học trên 1 tháng. 
・ Người có trình độ từ N2 trở lên của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. 
・ Người đang học tại trường tiếng Nhật.  

＜Giáo viên tiếng Nhật: Nhóm giảng viên tiếng Nhật (Tình nguyện viên)＞ 
（○）  Trung tâm tiếng Nhật Okayama (OJC) 
（●）  Hệ thống giảng viên tiếng Nhật Okayama (ONN)  

＜Tổ chức＞ Hiệp hội giao lưu Quốc tế tỉnh Okayama 
Ngoài ra, xin vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết. 
 

    
 

 

 
 

Đăng kí tại : 
Bộ phận kế hoạch thông tin - Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh 
Okayama （OPIEF） 
( 9:00-17:00 Từ thứ 2 đến thứ 7 ) 
Địa chỉ : 700-0026,  2-2-1 Hokancho, Kita-ku, tỉnh Okayama 
SĐT : 086-256-2914  Fax: 086-256-2489 
Email :info@opief.or.jp   URL : http://www.opief.or.jp 

 


