
LỚP HỌC TIẾNG NHẬT KỲ 2 NĂM 2021 
⚫ Thời gian học: từ 10:30 đến 12 giờ trưa. 

⚫ Địa điểm: TOPIA, lầu 6, Clement Plaza (ga chính hay ga số 0 Tokushima). 

⚫ Giáo trình: Minna-no-nihongo quyển 1 (tái bản lần 2), giá mỗi quyển là 2.750 Yên (có CD đính kèm) học viên 

cần mua giáo trình trước khi tham gia học. 

⚫ Người nước ngoài cũng sẽ được học về cuộc sống sinh hoạt tại Tokushima hay các sự kiện theo mùa. 

⚫ Học phí: miễn phí. 

★Trước diễn biến phức tạp của tình trạng virus Corona nên có thể sẽ có một số thay đổi. Xin hãy xác nhận 

thông tin trên trang chủ website. 

 

Thứ Giáo viên Trình độ Nội dung Ngày bắt đầu 

 

Ba 

 

Tamaki 

 

Sơ cấp 1 

Minna quyển 1, bài 14 đến 25. 

Các dạng của động từ, thể “tê”, thể “nai”, thể từ điển, mẫu câu với các thể của 

động từ. 

9/28 

（20 lần） 

 

 

Tư 

 

 

Tình 

nguyện 

viên 

 

 

Theo 

nhóm 

Tham gia nhóm học (có 3 nhóm )hợp trình độ bản thân.(Bao gồm cả nhóm 

nhập môn) 

*Những người đến cùng với con nhỏ thì có thể gửi con tại phòng kế bên. Giáo 

viên nhà trẻ sẽ chăm sóc các bé trong thời gian phụ huynh học tiếng Nhật 

(Cần phải đăng ký trước. Do tình hình virus Corona mà chúng tôi có thể không 

tiếp nhận việc trông trẻ). 

 

 

9/29 

（20 lần） 

 

Năm 

 

Yamada 

Hội thoại 

Trải 

nghiệm 

Học tiếng Nhật qua việc vừa luyện tập hội thoại tiếng Nhật ở nhiều tinh huống, 

vừa trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và các sự kiện theo mùa.Đối tượng là 

những người đã học hết bài 13 của sách Minna quyển 1 

(Tùy theo trường hợp, mà sẽ có thể có sự thay đổi lịch trình)  

 

10/7 

（20 lần） 

Sáu Aoki Nhập môn Minna quyển 1, bài 1 đến 13. 

Bắt đầu học những kiến thức cơ bản của tiếng Nhật 

10/8 

（20 lần） 

Chủ 

nhật 

 

 

JTM 

Hội thoại 

Trải 

nghiệm 

Học tiếng Nhật qua việc vừa luyện tập hội thoại tiếng Nhật ở nhiều tinh huống, 

vừa trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và các sự kiện theo mùa.Đối tượng là 

những người đã học hết bài 25 của sách Minna quyển 1 

(Tùy theo trường hợp, mà sẽ có thể có sự thay đổi lịch trình) 

 

 

10/3 

（20 lần） 

 Tình 

nguyện 

viên 

Theo 

nhóm 

Tham gia nhóm học hợp trình độ bản thân 

⚫ Cần đăng ký trước đối với lớp học theo nhóm (người đến đột xuất có thể không có lớp để học). Mặt khác, số 

lượng học viên của từng nhóm cũng có giới hạn, vì vậy những trường hợp đến đột xuất có thể không vào 

được nhóm học có trình độ phù hợp với bản thân. 

⚫ Trường hợp vắng mặt, cần phải liên lạc qua điện thoại (TEL:088-656-3303  MAIL: topia@topia.ne.jp). 

⚫ Đối với lớp học theo nhóm thứ tư và chủ nhật hàng tuần, nếu sau 30 phút thời gian bắt đầu mà vẫn không 

có học viên thì lớp sẽ được nghỉ ngày hôm đấy. 

Thứ 

ba 

Cô Kimura và 

cô Yoshimoto 

Lớp nhập 

môn đặc 

biệt 

Lớp dành cho người chưa đọc, chưa viết được 

Hiragana, Katakana. Lớp sẽ học về “a,i,u,e,o”, chào 

hỏi, số, tên đồ vật và những điều liên quan đến 

Tokushima. 

Có thể vào học 

bất cứ lúc nào. 

⚫ Khi có bão, mưa giông, tuyết rơi nhiều, lớp sẽ nghỉ. Nếu không biết thông tin chính xác, xin hãy gọi điện thoại. 

⚫ Các lớp tiếng Nhật cũng được tổ chức tại Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế thành phố Anan, Hiệp Hội Giao Lưu 

Quốc Tế Aizumi-cho, Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế thành phố Yoshinogawa, Tổ chức phi lợi nhuận Mima-no-

sato, Mạng Lưới Cộng Sinh Đa Văn Hóa Minami “Hamoni”, Hội Suy Nghĩ Về Việc Cộng Sinh Đa Văn Hóa, 

Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế thành phố Anan hay Hiệp hội pháp nhân NPO Attakaiyou của thành phố Kaiyou 

cũng có mở các lớp học học tiếng Nhật. 

⚫ Ngày nghỉ có thể được thay đổi. 

★Nếu buộc phải vắng mặt, xin hãy thông báo cho chúng tôi sớm. 

★Nếu không biết chính xác tình trạng lớp học, hãy gọi điện thoại qua số 088-656-3303 từ sau 9:30 sáng. 

tel:088-656-3303

