
Mag -
thermometer

Mag – alcohol

Paki-usap
Mag absent kapag may lagnat,masakit
ang lalamunan at may sipon

Mag - mask

Nagsisimula pa lang na
mag-aral ng Wikang Hapon

Fukumitsu
Fukushi Kaikan

300 yen isang beses

（Nanto-Shi,Fukumitsu 5260）

Mula sa Mayo dalawa hanggang
tatlong beses isang buwan

Klase para sa Baguhan

Google Maps

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

Linggo 10:00 - 11:30 AM

Pag-aaral ng Wikang Hapon 2022～2023

Vamos aprender Japonês!   我们一起学习日语！ Tìm hiểu Nhật bản!
Let’s study Japanese!        にほんごをべんきょうしましょう！

Nihongo Hiroba Nanto

Pag-aapply （Japanese o English）

info@nanto-ykk.org
Mail 

address

Telephone 
Number

0763-52-4548
Lunes - Biyernes 8：30 AM - 5：15 PM

Kahit kailan OK lang

Hanggang Mayo 27
(Biyernes)

Ang klase ay magsisimuka ng Mayo pero maaari
rin mag apply kahit Hunyo o huli na basta 
makipag ugnayan lamang sa amin.

Saan Fukumitsu
Fukushi Kaikan

Klase para sa
Baguhan

Klase batay sa aktibidad

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

(Nanto Goodwill Exchange Association/NAGEA)

Nihongo Hiroba Nanto 
website 

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

Mensahe mula sa dumadalo

【タガログ語】

Kailan

Sino

Saan

Magkano

Đo nhiệt độ

Chú ý.
Hãy nghỉ khi bạn có dấu hiệu sốt, 

đau họng và chảy nước mũi nhé.

Đeo khẩu

trang
Khử khuẩn

Lớp học tiếng nhật 2022～2023

Vamos aprender Japonês!   我们一起学习日语！ Tìm hiểu Nhật bản!
Let’s study Japanese!        にほんごをべんきょうしましょう！

Nihongo Hiroba NANTO

Chủ nhật , từ 10 giờ đến 11giờ 30 phút

(Quảng trường tiếng nhật nanto)

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) 

Tin nhắn của người tham gia.

【ベトナム語】

Thông qua tiếng nhật 

thì tất cả mọi người 

đều có thể làm bạn.
Nihongo Hiroba

Nanto

Thời gian

Đối tượng

Địa điểm

Học phí

0763-52-4548
Từ thứ hai đến thứ sáu

Đăng ký (Tiếng nhật hoặc tiếng anh)

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

(Nanto Goodwill Exchange Association)

Nanto shi yuukou kouryu kyoukai
Địa điểm Fukumitsu Fukushi Kaikan

(Trung tâm phúc lợi xã hội fukumitsu)

Điện thoại

(Từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều.)

Lớp nhập môn Cho đến thứ 6 ngày 27 tháng 5.

Email info@nanto-ykk.org

Lúc nào cũng có thể đăng ký
Một chương trình giảng dạy mới sẽ bắt đầu vào tháng 5.

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

Lớp dựa trên hoạt động

Lớp nhập môn

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, 

Những người mới bắt 

đầu học tiếng nhật 

Fukumitsu Fukushi Kaikan

Địa chỉ: Nantoshi fukumitsu 5260 

Một buổi 300 yên.

Google Maps

(Trung tâm phúc lợi 

xã hội fukumitsu)

mỗi tháng sẽ có từ 2 đến 3 buổi học.


