
Học phí cho 20 buổi học
30,000 yên → Miễn phí（0 yên）

NPO Plus Educate Aichi-ken, Toyoake-shi, Futamuradai 3-1-1 55-107   SĐT 0562-92-3822

Khuyến khích các em học sinh sau đây tham gia:

※ Là lớp học có chia trình độ

Plus Educate

Dành cho các bạn từ 10-18 tuổi

★ Đối với những em đã biết tiếng Nhật nhưng muốn được hộ trợ về các bài học ở trường thì tham 
khảo tại đây. （ https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-houkago ） →

デンソーグループ

はあとふる基金

Lớp học Giao tiếp tiếng

Nhật trực tuyến

Khai giảng11/1/2022

Quà năm mới 2022

Thông tin cơ bản

Thời gian ▶ Thứ Ba, Thứ Sáu hàng tuần, 

từ 18:00 đến 19:30 (giờ Nhật Bản) 

Độ tuổi ▶ từ 10 tuổi đến 18 tuổi

Điều kiện ▶ Có máy tính bàn hoặc máy tính bảng

Có thể kết nối Internet

Cam kết làm bài tập về nhà

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

Đăng ký tại đây
→

Cảm ơn sự 

đóng góp từ

Chúng tôi sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ khi đã đủ số lượng học viên.

１ Các em không đến trường vì chưa hiểu 
tiếng Nhật.

２ Các em có đi học nhưng không được 
nhà trường hỗ trợ về tiếng Nhật.

３ Các em chưa thể đến Nhật Bản nhưng 
muốn bắt đầu học tiếng Nhật.



★Nội dung khái quát★

Đối tượng Trẻ em người nước ngoài từ 10-18 tuổi

Nội dung

●Giao tiếp tiếng Nhật thông qua những câu hội thoại cần 

thiết cho cuộc sống hàng ngày và ở trường học.

Không học chữ hán, từ vựng, ngữ pháp, mà chủ yếu học nghe và nói để

nâng cao năng lực giao tiếp Tiếng Nhật. JLPT: N5, N4

※Không học tiếng Nhật trong công việc.

※Các em đã đọc được chữ Hiragana và Katakana đều có thể tham gia.

Thời gian

●Kiểm tra chia trình độ: Ngày 07 tháng 01 năm 2022

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau bằng email.

●Khai giảng vào ngày 11 tháng 01 năm 2022

Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần, từ 18:00～19:30 Giờ Nhật (40 phút x 2 

tiết) từ Tháng 1 đến Tháng 3 năm 2022（tổng 20 buổi）

Chi phí Tổng 20 buổi, 30,000 yên → Miễn phí（0 yên）

Cách đăng ký
Đăng ký trên trang web của chúng tôi tại đây.

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

Thời hạn đăng ký Đến ngày 06 tháng 01 năm 2022

Vật dụng cần thiết
●Laptop hoặc máy tính bảng ●Đường truyền internet ●Địa chỉ email

※Không nên tham gia bằng điện thoại.

NPO Plus Educate
Aichi-ken, Toyoake-shi, Futamuradai 3-1-1 55-107   0562-92-3822

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

Website đa ngôn ngữ：https://pluseducate.wixsite.com/multilingual

●Cô giáo rất vui tính!! Cảm ơn cô vì đã dạy em.
Chúng em muốn gửi lớp cảm ơn đến các cô. 😍

（Nam, lớp 7, người Peru）
●Em đã nhớ được rất nhiều từ vựng. Bây giờ em đã nói chuyện được với

các bạn người Nhật. Lớp học lúc nào cũng vui vẻ. (Nữ, lớp 9, người Philipin)
●Vì em đang ở Nhật nên việc học giao tiếp như thế này rất quan

trọng. Nhờ học ở đây, em đã giao tiếp được bằng tiếng Nhật!
(Nữ, lớp 8, người Brazil)

●Bây giờ, ở Việt Nam đang phong tỏa nên em không thể đi học được.
Được học online ở Plus Educate thật là tốt. Năm sau em sẽ đến Nhật.
Lớp học của Plus Educate rất vui và dễ hiểu ạ.
(Nam, 14 tuổi, người Việt Nam)

＜Cảm nghĩ của học sinh sau khi tham gia＞

Cô giáo
MAHO

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

