
Tarif kursus 20 KALI ¥30,000 → ¥0！

Specified Non-Profit Organization（NPO）Plus Educate

Apakah ada anak yang 
mengalami hal seperti ini ?

※ GRUP BELAJAR ONLINE DI BAGI BERDASARKAN LEVEL

PLUS EDUCATE
Untuk anak usia 10～18 tahun

★Bagi Anak yang kurang lebih mengerti bahasa Jepang, tetapi menginginkan
bantuan belajar dalam pelajaran sekolah, silahkan cek di sini

→ https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-houkago

Grup DENSO 
Dana Haatofuru

KELAS PERCAKAPAN 
BAHASA JEPANG

11 Januari 2022～

New Year Presents
Tahun 2022

Detail Kursus

Hari      ▶ Setiap Selasa & Jumat

18:00～19:30 （JST）

Umur ▶ 10～18 Tahun

Syarat ▶ Tersedia Laptop/tablet,

terdapat jaringan internet, 

setelah pembelajaran berakhir

bersedia mengerjakan PR

https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-nihongo
Daftar Disini →

Bantuan subsidi dari

JIKA KUOTA TERPENUHI PENDAFTARAN 
AKAN DITUTUP

Kasus １ Tidak bersekolah

Kasus ２ Bimbingan bahasa Jepang
kurang memadai

Kasus ３ Ada rencana untuk datang ke 
Jepang, tetapi belum bisa 
masuk

3-1-1 Futamuradai, Toyoake-shi, Aichi 55-107 Toyoake danchi

Tel 0562-92-3822



★Isi（Ringkasan）★

Orang yg dapat 

berpartisipasi

Anak orang asing atau yang memiliki garis keturunan luar negeri 

berumur１0～１８tahun

Isi materi

pembelajaran

●Percakapan bahasa Jepang dan tata bahasa yang di butuhkan

dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan di sekolah.

tidak mempelajari huruf, mengasah kemampuan berbicara dan

mendengarkan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan tata bahasa.

Level JLPT N5・N4

※tidak belajar bahasa Jepang yang berhubungan dengan pekerjaan

※Bagi orang yg bisa membaca hiragana, katakana, dapat mengikuti.

Waktu 

pelaksanaan

●7 Januari 2022 Tes pembagian level

waktu pelaksanaan akan diberitahukan melalui email

●DI MULAI 11 Januari 2022

Selasa & Jumat 18:00～19:30 JST（40mnt ×2 pelajaran)

Januari ～Maret（total 20 kali）

Biaya Kursus 20 kali ¥ 30,000 → GRATIS（¥０）

Cara mendaftar
Silahkan mendaftar melalui Home Page kami 

https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-nihongo

Batas 
Pendaftaran

6 Januari 2022

Hal yang 
diperlukan

●Laptop atau Tablet ●Jaringan Internet ●alamat e-mail

※tidak direkomendasikan mengakses melalui handphone.

●Gurunya menyenangkan‼ Saya berabung kelas ini dari Peru.Terima kasih

sudah mengajari saya. Saya berterima kasih😍（Peru：Siswa putra SMP kelas 1 ）

●Saya bisa mengingat banyak kosakata, karenanya saya bisa berbicara dengan

teman saya yang orang Jepang. Kelas nya menyenangkan.（Filipina：Siswa

putri SMP kelas 3）

●Karena berada di Jepang, pembelajaran ini sangat penting. Jika belajar

disini akan bisa berbicara bahasa Jepang.（Brazil：Siswa putri kelas 2）

●Saat ini di Vietnam sedang lockdown, sehingga sama sekali tidak bisa belajar.

karena bisa belajar melalui online, hal ini sangat membantu.（Vietnam：Putra 14 Tahun）

＜KOMENTAR ANAK-ANAK！＞

Maho
Sensei

3-1-1 Futamuradai, Toyoake-shi, Aichi 55-107 Toyoake danchi Tel 0562-92-3822

✉ plus_educate@yahoo.co.jp HP: https://plus_educate.org

MULTILINGUAL HP ：https://pluseducate.wixsite.com/multilingual

Specified Non-Profit Organization（NPO）Plus Educate

https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-nihongo

