
10：00～11：30 AM

0763-52-4548
8：30～17：15

Google Maps

Tìm hiểu Nhật bản!

いつ
にちようび 10：00～11：30

日本語 教室 2023

にほんご広場なんと
ひろ ば

きょうしつにほんご

はじめて にほんごを
べんきょうする ひと

福光福祉会館
ふくみつ ふくし かいかん

福光交流センター
ふくみつ こうりゅう

１回 ３００円
かい えん

１年 1,5００円
ねん えん

もうしこみ （にほんご か えいご）

南砺市友好交流協会
なんと し ゆうこう こうりゅう きょうかい

(Nanto Goodwill Exchange Association)

だれ

どこ

おかね

かつどう クラス

（南砺市福光5260）
なんと し ふくみつ

info@nanto-ykk.orgメール

すこし にほんごを
はなすことが できる ひと

でんわ 0763-52-4548
げつようび～きんようび 8：30～17：15

月 2回くらい
つき かい

いつでも5月26日(金)まで
がつ にち きん

（南砺市福光1137）
なんと し ふくみつ

4月から はじめた 人に あわせて、 べんきょうが すすみます。
6月より あとでも、 もうしこみは できます。 そうだん してください。

がつ ひと

にゅうもん クラス

Google Maps Google Maps

「にほんご広場なんと」
ひろば

かつどう
クラス

にゅうもん
クラス

福光福祉会館
ふくみつ ふくし かいかん

どこ

（南砺市福光5260）
なんと し ふくみつ

月 2回から3回
つき かい かいがつ にち

4月23日から

Vamos aprender Japonês! Ayo belajar bahasa Jepang! Let’s study Japanese! 

Tìm hiểu Nhật bản! 我们一起学习日语！にほんごをべんきょうしましょう！
【フィリピン語】

Kailan

Sino

Saan

Magkano

Linggo

Nagsisimula pa lang na
mag-aral ng Wikang Hapon

Fukumitsu
Fukushi Kaikan

300 yen isang beses

（Nanto-Shi,Fukumitsu 5260）

Klase para sa Baguhan Klase batay sa aktibidad

Google Maps

Mga dalawang beses isang buwan

Medyo nakakapagsalita
na ng Wikang Hapon

（Nanto-Shi,Fukumitsu 1137）

Fukumitsu
Kouryuu Center

1,500 yen sa isang taon

Pag-aapply （Japanese o English）

(Nanto Goodwill Exchange Association)

南砺市友好交流協会
Nanto-shi Yuukou Kouryuu Kyoukai

Saan

info@nanto-ykk.org
Mail 

address
Telephone 
Number Lunes - Biyernes

Kahit kailan OK lang

Klase batay sa aktibidadKlase para sa
Baguhan

Masaya tayong mag-aral at masanay sa
pagsasalita ng Japanese! “Iwas stress na
gagaling ka pa!”

Mensahe mula sa dumadalo

2023Pag-aaral ng Wikang Hapon

Patuloy ang pag aaral ayon sa antas ng nagsimula
ng Abril.Maaari pa ring mag sign up ng Hunyo o huli
na, pero makipag ugnayan sa amin sa ganyang kaso.

Hanggang Mayo 26
(Biyernes)

Simula sa Abril 23
2 hanggang 3 beses sa isang buwan

Fukumitsu
Fukushi Kaikan
（Nanto-Shi,Fukumitsu 5260）

Nihongo Hiroba Nanto

Mag aral tayo ng japanese!

Nihongo Hiroba
Nanto website 

【ベトナム語】

Nihongo Hiroba NANTO

Lớp học tiếng nhật 2023

(Quảng trường tiếng nhật nanto)

Chủ nhật , từ 10 giờ đến 11giờ 30 phút

Lớp nhập môn Lớp dựa trên hoạt động

Một tháng khoảng 2 buổi

Những người có thể giao tiếp 

được một chút ít tiếng nhật.

Fukumitsu Kouryuu Sentaa

Địa chỉ: Nantoshi fukumitsu 1137 

Một năm 1,500 yên.

Google Maps

(Trung tâm trao đổi fukumitsu) 

Những người mới bắt đầu 

học tiếng nhật 

Fukumitsu Fukushi Kaikan

Địa chỉ: Nantoshi fukumitsu 5260 

Một buổi 300 yên.

Googl Maps

(Trung tâm phúc lợi 

xã hội fukumitsu)

Từ ngày 23 tháng 4
mỗi tháng sẽ có từ 2 đến 3 buổi học.

Thời gian

Đối tượng

Địa điểm

Học phí

Cho đến thứ 6 ngày 26 tháng 5.

Một chương trình giảng dạy mới sẽ bắt đầu vào tháng 4.

Bạn vẫn có thể đăng ký sau tháng 6, hãy thảo luận với chúng tôi.

Lớp nhập

môn

0763-52-4548Điện thoại

(Nanto Goodwill Exchange Association)

(Hợp tác giao lưu văn hóa hữu nghị thành phố nanto shi)

Nanto shi yuukou kouryu kyoukai

Đăng ký (Tiếng nhật hoặc tiếng anh)

Địa điểm

Fukumitsu Fukushi Kaikan

Email

Email info@nanto-ykk.orgTừ thứ hai đến thứ sáu (Từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều.)

Lớp dựa trên hoạt động

Lúc nào cũng có thể đăng ký

Tin nhắn của người tham gia.

Khi tham gia lớp học

-Được nói chuyện trực tiếp với người Nhật

-Tham gia các lễ hội tại Nhật

-Trở nên tự tin giao tiếp bằng tiếng Nhật

-Giao lưu và làm quen với các bạn nhiều nước khác nhau

-Khi bạn gặp vấn đề khó khăn có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người

Nihongo Hiroba
Nanto

にほんご広場では・・・参加者の声
さんかしゃ こえ

いろいろな国の人たちと交流できます。日本語をまちがえても、大丈夫。 みんな、あなたと

話したくて、理解しようとします。はげましてくれます。 日本語でのコミュニケーションに

自信がつきます。 楽しく話して、ストレスを無くしましょう！

日本語をたくさん話すことができます。
ひろば にほんご はな

にほんご

だいじょうぶ

りかいはな

じしん たの はな な

にほんごこうりゅうくに ひと

Địa chỉ: Nantoshi fukumitsu 5260 

(Trung tâm phúc lợi xã hội fukumitsu)
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