
Khóa học giao tiếp
tiếng Nhật

Với các bạn có nguyện vọng nâng cao kĩ năng giao tiếp
tiếng Nhật
（Người nước ngoài có tư cách lưu trú từ 18 tuổi trở lên）

Trang thiết bị màn hình lớn và các ứng dụng
học tập giúp giờ học giao tiếp trở nên dễ
Dàng và thú vị hơn.

Các giáo viên có trình độ chuyên môn cao
tận tình hướng dẫn.
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Thông tin khóa học

■ Khóa học giao tiếp đa dạng
Mục tiêu xây dựng những giờ học với ngữ pháp đơn giản 
mà học sinh có thể luyện giao tiếp nhiều ví dụ như nói về 
sở thích của bản thân hay cuộc sống thường nhật.

Học các kĩ năng giao tiếp cơ bản trong cuộc sống 
thường nhật như đi mua sắm hay đi bệnh viện vvv.

■ Khóa học giao tiếp căn bản

Đối tượng 

Hướng dẫn ứng tuyển

Tên khóa
học

Khóa học giao tiếp
đa dạng

Khóa học giao tiếp
căn bản

Thời gian
bắt đầu

Khóa học Tháng Bảy 
Tháng Mười Tháng Một Mở lớp mới hàng tháng

Thời gian Ba tháng Một tháng

Số buổi 22 buổi 4 buổi

Thời gian

【Lớp học buổi chiều】
Thứ Ba & thứ Năm

14:00 ～ 15:40

【Lớp học buổi tối】
Thứ Ba & thứ Năm

18:00 ～ 19:40

【Lớp học buổi chiều】
Thứ bảy

14:00 ～ 15:40

Phí nhập
học

¥5,000 ¥5,000

Học phí ¥39,600 ¥7,200

Phí tài
liệu

¥3,000 ¥1,000

Số học
sinh 5 ～ 20 em 5 ～ 20 em

Trường Nhật ngữ Central Japan

Tham khảo mặt sau để biết thêm chi tiết về cách thức đăng kí và thông tin liên hệ.
Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Khoảng 6 phút đi bộ từ ga Fushimi 

Tận hưởng cuộc sống vui vẻ, thú vị và tràn đầy niềm hạnh phúc



Trường Nhật ngữ Central Japan

Hệ thống tàu điện ngầm Nagoya

Tòa nhà N.A.P

N

s_katano@cj-manabi.nagoya ( Người phụ trách：Katano )

〒460-0003
Nagoya-shi Naka-ku Nishiki 1-6-36  Tòa nhà N.A.P 4F

Hình thức đăng kí

Sau khi điền vào mẫu đơn đăng kí, phương thức thanh toán học phí và nội dung khoá học sẽ được giải thích.

052-265-5421 

Sakura-dori Line                                  Ga Kokusai Center  Exit 3       khoảng 10 phút đi bộ

Higashiyama Line / Tsurumai Line   Ga Fushimi               Exit 10
Sakura-dori Line / Tsurumai Line     Ga Marunouchi       Exit 6       khoảng 6   phút đi bộ

Quét mã vạch
để biết thông

tin của trường

■ Hạn chót nộp đơn
Đăng kí trước ngày 25 của tháng trước tháng khai giảng.  Xin vui lòng đăng ký trước khi hết hạn nộp đơn.

Thời gian nhận điện thoại： Các ngày trong tuần 9:00-17:00

Vật dụng mang kèm theo： Thẻ ngoại kiều, Bút

Liên hệ

Đăng kí tại trường

Thủ tục đăng kí sẽ tiến hành tại thời điểm đến trường.
Xin vui lòng cho chúng tôi biết ngày và thời gian đến trường của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện 
thoại hoặc email.

【Cách đi vào trường từ ga gần nhất】

【Bản đồ khu vực lân cận】

Ngày bắt đầu
「Khóa học giao tiếp đa dạng」
「Khóa học giao tiếp căn bản」
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Thông tin liên hệ

Ngày 2 Tháng Bảy, Thứ Ba

Ngày 6 Tháng Bảy, Thứ Bảy （Từ tháng 8 là ngày thứ bảy đầu tiên của tháng）


