
にほん せいかつ がいこくじん

2022 日本で生活する外国人のための

に ほん ご に ほん ぶん か こう ざ

日本語・日本文化講座
Japanese language and Culture Course / 日本语·

日本文化讲座 / 일본어・일본문화강좌 / Curso de língua
e cultura Japonesa / Curso de lengua y cultura Japonesa

/ Khóa học tiếng Nhật, văn hóa Nhật

にちようび

日曜日 13：00～15：00

がつ

5月
ついたち ようか にち にち

1日、 8日、 22日、 29日
がつ

10月
ふつか ここのか にち にち

2日、 9日、 16日、 23日

がつ

6月
いつか にち にち にち

5日、 12日、 19日、 26日
がつ

11月
にち

13日

がつ

7月
みっか とおか にち

3日、 10日、 24日
がつ

12月
よっか にち

4日、 11日

がつ

9月
にち にち

18日、 25日

じゅぎょう かね

授業のお金 ￥0

きょうざいひ かね

教材費 （テキストのお金） ￥2,000

ば し ょ やまなしけんりつ だいがく いいだ きゃんぱす かん かい

場 所 ： 山梨県立大学 飯田キャンパス A館4階
こうふし いいだ

甲府市飯田5-11-1

と あ やまなしけんりつだいがく しゃかいれんけいか

お問い合わせ ： 山梨県立大学 社会連携課
TEL:055-225-5412 FAX:055-225-1150
E-MAIL:shakairenkei@yamanashi-ken.ac.jp

MAP

Facebook



Để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới, khóa học có thể bị hủy bỏ
hoặc thay đổi.

Lớp Nội dung

Sơ cấp

Bạn sẽ học những câu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
・Tự giới thiệu bản thân
・Gọi món ăn tại nhà hàng
・Giải thích triệu chứng tại bệnh viện
・Nói về thói quen hàng ngày

Trung cấp
Với mục tiêu là nâng cao khả năng giao tiếp hàng ngày, bạn sẽ nói
và viết về bản thân theo nhiều chủ đề khác nhau.

Văn tự
Bạn có thể học chữ Hiragana, chữ Hán, luyện thi năng lực tiếng
Nhật JLPT, v.v…

Bạn cần đăng ký trước. 
Vui lòng đăng ký qua form đăng ký hoặc điện thoại sau đây.

055-225-5412
Phòng Liên kết Xã hội,
Đại học Tỉnh lập Yamanashi

THÔNG TIN

2022(R4) Khóa học tiếng Nhật - văn hóa Nhật Bản
(Đại học Tỉnh lập Yamanashi / TP. Kofu / Yamanashi  human rights network for foreigners OASIS)

ベトナム語

Ngày tổ chức ：Các ngày đều là Chủ nhật 13:00 – 15:00

Địa điểm ：Tầng 4 tòa nhà A, cơ sở Iida, Đại học Tỉnh lập Yamanashi

Thời gian ：Từ tháng 5 đến tháng 12 (tổng cộng là 20 buổi)

Học phí ：Miễn phí (phí tài liệu thì bạn cần tự trả : 2.000 yên)

Bãi đỗ xe ：Miễn phí

Liên hệ
：055-225-5412  (Phòng Liên kết Xã hội, Đại học Tỉnh lập
Yamanashi)


