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Bản tiếng Việt

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn・Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Nhật dễ hiểu
Đăng trên trang web của Hiệp hội （https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）
Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki 2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki City
Tel:044-435-7000 Fax:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/
E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

**************************************************************************************************************

Khóa học tiếng Nhật thú vị và hữu ích dành cho người nước ngoài
・Học theo từng nhóm nhỏ

・Còn có các sự kiện về văn hóa và cuộc sống, phòng chống thiên tai

Khóa buổi sáng

Thứ 3 và Thứ 6 hàng tuần

9:50 – 11:50

Học kỳ 1
Từ 14/4 (thứ 3) đến 3/7 (thứ 6)
(22 buổi)
12,100 yên
Học kỳ 2
Từ 15/9 (thứ 3) đến 4/12 (thứ 6)
(22 buổi)
12,100 yên
Học kỳ 3
Từ 12/1/2021 (thứ ba) đến 12/3 (thứ sáu)
(17 buổi)
9,350 yên
※Có giữ trẻ (trên 1 tuổi, miễn phí)
Tiền giáo trình được tính riêng

Khóa buổi tối

Thứ 4 hàng tuần

Học kỳ 1
Từ 15/4 đến 15/7 (thứ 4)
Học kỳ 2
Từ 2/9 đến 9/12 (thứ 4)
Học kỳ 3
Từ 13/1/2021 đến 10/3 (thứ 4)
※Không có giữ trẻ

18:30 – 20:30
(12 buổi)
6,000 yên
(15 buổi)
8,250 yên
( 9 buổi)
4,950 yên
Tiền giáo trình được tính riêng

Địa điểm:
Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Hiệp hội Giao lưu quốc tế hành phố Kawasaki
・Số điện thoại: 044-435-7000 ・Email: kiankawasaki@kian.or.jp

**************************************************************************************************************

Điểm ngắm hoa tại Kawasaki
Thành phố Kawasaki có rất nhiều công viên và không gian xanh rất hấp dẫn. Chúng tôi sẽ giới thiệu vài địa
điểm tuyệt vời để ngắm hoa anh đào. Các bạn nhất định phải đến nhé.
Công viên Yumemigasaki (Quận Saiwai - Ga Shin-Kawasaki hay Ga Kashimada)
Có sở thú bên trong công viên và hoa anh đào được trồng khắp nơi, vì vậy bạn có thể cùng lúc ngắm hoa
anh đào và tham quan các loại động vật. Có khoảng 400 cây hoa anh đào thuộc chủng loại Someiyoshino,
Yamazakura, và các chủng loại khác.
Sumiyoshi-zakura (Quận Nakahara - Ga Motosumiyoshi tuyến Tokyu-Toyoko hoặc tuyến Tokyu-Meguro)
Hàng cây hoa anh đào Someiyoshino trải dài khoảng 2km nở rộ tuyệt đẹp rũ xuống bờ sông Shibukawa. Các
bạn cũng có thể ngắm hoa tại Công viên Nakahara Heiwa gần đó. Có khoảng 250 cây hoa anh đào thuộc
cùng chủng loại Someiyoshino.

Năm 2020

Festival Quốc tế tại Kawasaki
Năm nay chúng tôi tiếp tục tổ chức lễ hội thường niên Festival Quốc tế.
Đây là ngày mà các bạn có thể trải nghiệm và cảm nhận về thế giới. Rất nhiều bạn bè
thuộc nhiều quốc gia sẽ tham gia biểu diễn, triển lãm.
Các bạn nhất định phải đến nhé.
Thời gian: Ngày 5 tháng 7 (Chủ nhật) Từ 10:00 – 16:30
Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki
**************************************************************************************************************

Buổi giao lưu

Cùng thử nấu món ăn Ba Lan
Cơ hội để cùng thưởng thức ẩm thực Ba Lan, cùng giao lưu văn hóa.
Thời gian:
Địa điểm:
Giáo viên:
Số lượng:

Ngày 6 tháng 6 (Thứ 7)
Từ 11:00 – 14:30
Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki (Phòng Nấu Ăn)
Ms. Izumi Anna
20 người (trường hợp đông người tham gia sẽ tiến hành rút thăm)
Có giữ trẻ (Cần đăng ký chỗ trước, trên 1 tuổi) Miễn phí
Phí tham gia: 1,570 yên (thu tiền trong ngày)
Cách đăng ký: Vui lòng đăng ký bằng Ofuku hagaki (Bưu thiếp 2 chiều)
Lưu ý 1 bưu thiếp sử dụng được cho 2 người
１） Tên khóa học “Món ăn Ba Lan/ポーランド料理”
２） Tên (Nếu là hai người thì ghi tên cả hai)
３） Địa chỉ của người đăng ký
４） Email, Số điện thoại
Hạn chót:
Được gửi đến trước ngày 18 tháng 5 (Thứ 2)
Liên hệ:
Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki
※ Để biết thêm chi tiết xin xem trên tờ quảng cáo, trang web, Facebook hoặc
liên hệ Hiêp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki
**************************************************************************************************************

Tại Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki

Tư vấn cho người nước ngoài
Hãy liên hệ nếu bạn gặp khó khăn hay có vấn đề muốn hỏi. (Miễn phí)
★ Xin lưu ý hiện tại Trung tâm không nhận dịch tài liệu.
・Thời gian tư vấn(10:00–12:00, 13:00–16:00)
Ngôn ngữ
Ngày
Tiếng Anh
Thứ 2 đến Thứ 7
Tiếng Bồ Đào Nha
Thứ 3・Thứ 6
Tiếng Hàn・Triều Tiên
Thứ 3・Thứ 5
Tiếng Việt Nam
Thứ 3・Thứ 6
Tiếng Indonesia
Thứ 3・Thứ 4

・Tư vấn chuên môn
Ngôn ngữ
Tiếng Trung
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Tagalog
Tiếng Thái
Tiếng Nepal

044-455-8811
Ngày
Thứ 2 đến Thứ 7
Thứ 3・Thứ 4
Thứ 3・Thứ 4
Thứ 2・Thứ 3
Thứ 3・Thứ 7

* Tư vấn miễn phí với Chuyên viên Luật Hành Chính (Bằng tiếng Nhật nhưng có thể hẹn đặt Thông Dịch Viên. Tính phí)
Thời gian:
Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 và ngày 17 tháng 5 từ 14:00-16:00
Địa điểm:
Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki, tầng 2, phòng họp

