
NAGAOKA Quảng trường tiếng Nhật 

 

◇Quảng trường tiếng Nhật là gì ?  

Không kể bạn đến từ đất nước nào hay đến từ nền văn hóa nào,   

Quảng trường tiếng Nhật là nơi giao lưu học hỏi dành cho tất cả mọi người.  

Thông qua việc giao lưu học hỏi, chúng tôi mong muốn có thể làm 

mọi người xích lại gần nhau hơn.  

 

◇Để tham gia thì cần phải làm gì ?  

Sau khi tham gia buổi học thử, bạn hãy quay lại trung tâm giao lưu 

văn hóa quốc tế Nagaoka và điền mẫu đơn đăng kí tham gia .  

 

 

◇Khi tham gia hoạt động cần lưu ý những gì ? 

・ Mang bảng tên và cùng học tiếng Nhật một cách tích cực, sôi nổi. 

・ Hãy nói những gì mà bạn muốn học hay muốn trao đổi với giáo viên hướng dẫn 

 ( tình nguyện viên ) trước khi bắt đầu buổi học. 

・ Bạn có thể sử dụng mọi tài liệu được đặt sẵn ở kệ sách khi tham gia buổi học.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Lưu ý◆ 

・ Giáo viên hướng dẫn ( tình nguyện viên ) không phải là giáo viên chuyên dạy tiếng Nhật. 

・ Chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện những vấn đề trong giao tiếng thường ngày và cuộc sống tại Nhật. 

・ Nếu bạn có những vấn đề cần trao đổi ( ngoài việc học tập tiếng Nhật ) , xin hãy liên lạc trực tiếp với 

trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế.  

・ Nếu bạn muốn nghỉ học hoặc nghỉ dài hạn, hãy liên lạc với trung tâm. 

Thời gian hoạt động 
 

Thứ tư  10:00 a.m. ～ 12:00 p.m. 

Chủ nhật 01:30 p.m. ～ 03:30 p.m. 
 

※Ngày lễ không làm việc 

 

Giáo viên hướng  dẫn (tình 

nguyện viên) sẽ giúp đỡ bạn 

trong việc học tiếng Nhật.. 

 

Đây là lớp học miễn 

phí. 



 

◆Các biện pháp phòng chống COVID-19◆ 

・ Bắt buộc mang khẩu trang.  

・ Khử trùng, sát khuẩn vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn được đặt tại cửa ra vào.  

・ Khi có những triệu chứng bệnh cảm như sốt, ho… Hãy nghỉ học.  

・ Nếu trong thời gian 2 tuần trước có đi đến những nơi mà dịch bệnh tiến triển phức tạp, hãy nghỉ học.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế「Chikyuu hiroba」   

TEL：0258-39-2714 FAX：0258-39-2715 

E-mail：kouryu-c@city.nagaoka.lg.jp 

 

                  

Website                   Facebook 

◆Trong trường hợp xảy ra việc đột xuất 

như thiên tai lũ lụt , Trung tâm sẽ thông báo 

về việc nghỉ học thông qua facebook và 

website. Mọi người hãy cập nhật thông tin 

khi cần thiết.  

◆Trong một số trường hợp , Trung tâm sẽ 

liên lạc thông qua mail. Vì vậy mọi người ai 

có địa chỉ mail, xin hãy đăng kí. 

mailto:kouryu-c@city.nagaoka.lg.jp

