
やさしいにほんご English 中文（簡体字） Tiếng Việt nam

Vui lòng truy cập vào đây để biết chi tiết và đăng ký.
https://fira.system.info/

Vui lòng đăng ký từ trang WEB
Chúng tôi sẽ không tiếp nhận đăng ký tại 

lớp học hoặc nhà văn hóa cộng đồng.

ベトナム語版
Phiên bản 
tiếng Việt

Nhà văn hóa 
cộng đồng 
Katsushika　

Nhà văn hóa 
cộng đồng Chuo

Nhà văn hóa cộng 
đồng Miyamoto

Nhà văn hóa 
cộng đồng Tobu

Nhà văn hóa cộng 
đồng Yakuendai

Nhà văn hóa cộng 
đồng Futawa

FIRA Salon

* Hiện đang 
đóng cửa.

Hãy xem trang 
WEB, chọn lớp 
học yêu thích và 
đăng ký nhé.

BƯỚC 1 BƯỚC 2
Bạn sẽ nhận 
được email và 
thanh toán tiền tại 
FamilyMart hoặc 
Lawson.

Bạn sẽ nhận được 
email báo hoàn tất 
và được hướng 
dẫn về lớp học đã 
đăng ký.

Bạn hãy chuẩn bị 
sách giáo khoa 
và tham gia khi 
đến ngày lớp học 
bắt đầu nhé!

Bản đồ thành phố Funabashi

Các BƯỚC từ lúc đăng ký đến khi đi học

Địa điểm lớp học

BƯỚC 3 BƯỚC 4 

Funabashi International Relations Association

船橋市国際交流協会
ふなばししこくさいこうりゅうきょうかい

～日本語教室のご案内～
にほんごきょうしつ あんない

Hãy cùng học tiếng Nhật 
với các tình nguyện viên 
của Hiệp hội Giao lưu 
Quốc tế Thành phố 
Funabashi.



●Địa điểm là Nhà văn hóa cộng đồng và FIRA Salon.Vui 
lòng xem bản đồ ở mặt sau.

●Lớp học được tổ chức 3 kỳ 1 năm. (tháng 5~7, tháng 
9~11, tháng 1~3)

●Khi đã thanh toán, bạn sẽ nhận được ID ZOOM qua 
email.

●Lớp học được tổ chức 4 kỳ 1 năm. (tháng 4~6, tháng 
7~9, tháng 10~12, tháng 1~3)

Từ
 học sinh tiểu 

học đến học sinh 
trung học cơ sở

Bạn hãy chọn lớp học yêu thích phù hợp
với thời gian và mục đích của mình.

★Phí hội viên hằng năm
2000 yên/1 người
Phí tham gia　1 lớp 2000 yên/
1 người
Sách giáo khoa　2500 yên

Bạn có thể học 8 cấp độ từ chào hỏi đến hội thoại hằng ngày và kính ngữ!

Lớp học tiếng Nhật

★Phí hội viên hằng năm
2000 yên/1 người
Phí tham gia　1 lớp 4000 yên/
1 người

Đây là khóa học được đề xuất cho những người mới học tiếng Nhật lần đầu tiên!

Khóa học tiếng Nhật cấp tốc ngắn hạn

★Phí hội viên hằng năm
2000 yên/1 người
Phí tham gia　Miễn phí (0 yên)

Hãy nói tiếng Nhật thật nhiều để giỏi lên!

Nihongo Hiroba

Phí tham gia　1 lớp 1500 yên/
1 người
Phí bảo hiểm　800 yên/1 người 
(chỉ dành cho lớp học trực tiếp)
Không có phí hội viên hằng 
năm

Hãy cùng vui học tiếng Nhật vào ngày thứ Bảy khi trường học nghỉ nhé!

“Chikyukko” – Lớp học tiếng Nhật cho trẻ em

Từ học sinh trung học phổ
 thông đến người trưởng thành

★ Phí hội viên 
hằng năm mỗi 
người chỉ đóng 
một lần trong thời 
gian từ tháng 4 ~ 
tháng 3 hằng năm.

Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài ở Thành phố Funabashi sẽ 
giúp các bạn đăng ký trên WEB. Ngoài các câu hỏi về lớp học tiếng Nhật, bạn 
cũng có thể được tư vấn về nhiều vấn đề bằng 12 ngôn ngữ.
9:00~17:00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
(Quầy tư vấn) Quầy số 11, tầng 1, Tòa thị chính Funabashi (Điện 
thoại) 050-3101-3495

Tôi muốn có một nơi để nói tiếng 
Nhật mà tôi đã học

Tôi muốn kết bạn 
nhiều hơn

Tôi muốn thử xem mọi người 
có hiểu tiếng Nhật của tôi không!

Bạn có thể đăng ký từ “ngày 10 
của 2 tháng trước ngày khai 
giảng” đến “ngày 9 của 1 tháng 
trước ngày khai giảng”.

Vui lòng xem trang 
WEB để biết các lớp 
có thể đăng ký hiện 
tại.

Lớp học trực tiếp
 (Đi đến lớp để học)

Lớp học trực tuyến
 (Học qua Zoom)

●Mỗi tuần có 1 bài học, 10~12 bài học trong 3 tháng. Mỗi bài học kéo dài 2 tiếng.
●Khóa học được chia thành 8 cấp độ.

●Địa điểm là FIRA Salon.Vui lòng xem bản đồ ở mặt sau. ●Khi đã thanh toán, bạn sẽ nhận được ID ZOOM qua email.

●Đây là cấp độ của người học tiếng Nhật lần đầu tiên.
●Lớp học được tổ chức 2 kỳ 1 năm (Tháng 5~7 và tháng 9~11)
●Mỗi tuần có 2 bài học, 20~24 bài học trong 3 tháng. Mỗi bài học kéo dài 2 tiếng.
●Bạn sẽ sử dụng sách giáo khoa gốc để học. Bạn không cần phải thanh toán tiền sách giáo khoa. (Tiền này đã bao gồm 

trong phí tham gia.)

●Địa điểm là FIRA Salon. Vui lòng xem bản đồ ở mặt sau. ●Khi đã thanh toán, bạn sẽ nhận được ID ZOOM qua email.

●Trong khi trò chuyện với người Nhật, bạn sẽ nhớ được bằng cách sử dụng tiếng Nhật đã học.
●Lớp học được tổ chức 4 kỳ 1 năm. (Tháng 4~6, tháng 7~9, tháng 10~12, tháng 1~3)
●Nếu thuộc những đối tượng sau đây, bạn nhất định phải tham gia nhé.

●Địa điểm là Nhà văn hóa cộng đồng Tobu.Vui lòng xem 
bản đồ ở mặt sau.

●Khi đã thanh toán, bạn sẽ nhận được ID ZOOM qua 
email.

●Bạn sẽ học tiếng Nhật được sử dụng ở trường tiểu học và trường trung học cơ sở.
●Lớp học được tổ chức 3 kỳ 1 năm. (tháng 5~7, tháng 9~11, tháng 1~3)
●Học sinh tiểu học vui lòng đến cùng với người lớn như cha hoặc mẹ, v.v...

(HP)


