（2017 年度・ベトナム語）

Lớp tiếng Nhật YOKE
Cùng nhau trao đổi！Về bản thân

Về Yokohama

Lớp học này sẽ dạy tiếng Nhật hữu ích trong sinh hoạt hàng ngày dành cho các bạn sinh sống ở
Yokohama. Chúng tôi xem trọng việc các bạn tham gia lớp học gặp gỡ làm quen nhau.

１ SỐ BUỔI HỌC
- Kỳ 1 học 20 lần. Có thể học tiếp tục đến kỳ 3.
- Trong trường hợp lớp học nghỉ do bão chẳng hạn, sẽ tiến hành dạy vào ngày dự bị.

２ PHÍ THAM GIA
- 10,000 yên. Là học phí của 1 kỳ học (20 buổi). Phí tham gia sẽ đóng khi đăng ký học.
- Sau khi lớp học bắt đầu, phí tham gia sẽ không được hoàn trả lại cho dù bạn hủy đăng ký.

３ HÌNH THỨC HỌC
- Học theo nhóm khoảng 6 người.
- 1 nhóm học sẽ có 2 người hỗ trợ tiếng Nhật phụ trách ( Thứ hai 1 người, Thứ tư 1 người)

- Ngoài các bạn cùng nhóm ra, còn nói chuyện với các bạn khác nhóm và khách mời.
- Thỉnh thoảng có người đến dự khán, tham quan.

4 Nội dung chương trình học
- Học theo hình thức đặt mục tiêu cho cả kỳ học (20 buổi). Không học theo trọng tâm giáo
trình.
- Tài liệu học hoặc đoạn văn sử dụng trong giờ học theo hình thức file tài liệu. Cuối học kỳ sẽ
trở thành giáo trình của riêng các bạn.
- Các bạn sẽ học từ vựng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. ＊Sức khỏe・Phòng
chống thiên tai・Công việc・Nuôi dạy con…
- Nói những điều bản thân muốn diễn đạt.
- Ghi chép lại và phát biểu những điều mình đã nói.

５

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT
Có hướng dẫn về cuộc sống (tiếng Anh・tiếng Trung・tiếng Tây Ban Nha・tiếng Nhật) ở quầy
tiếp tân tư vấn với tên gọi là Góc thông tin・tư vấn YOKE.

Tổ chức công ích

Hiệp hội giao lưu quốc tế Thành phố Yokohama

