
   

 
 

  

Các lớp tiếng Nhật đáp ứng tùy theo trình độ của người học,  
tập trung chủ yếu vào giao tiếp, đọc, viết và tính toán.  
 Liên hệ trước khi tham gia lớp học 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Lớp tiếng Nhật dành cho gia đình 
Okamachi 
(Trung tâm Giao lưu Quốc tế 
Toyonaka) ☎ 06-6843-4343 

☎ 06-6843-5561 

◆Lớp đọc, viết tiếng 
Nhật（Hội giao lưu） 

Shibahara-handaimae 
Shoji 

 

Senrichuo 

Ryokuchikouen 

Hotarugaike 

Okamachi 

Sone 

Shonai 

Osaka Monorail 

 

☎ 06-6841-5326 

◆  Lớp đọc viết Hotarugaike 

☎ 06-6334-1251 

◆Lớp tiếng Nhật đọc, viết Shonai 
【Khóa học tiếng Nhật dành cho người 
nước ngoài】 

 

☎ 06-6831-4133 
 ◆Tiếng Nhật Senri 
◆Đia điểm học tiếng 
Nhật (Nihongo Hiroba) 
 
◆Lớp học đọc, viết tiếng 

Nhật dành cho người 
nước ngoài 
（Toà nhà công dân Senri 

 ☎06-6833-8090） 
 

◆Tiếng Nhật Senri dành cho 

gia đình (Oyako Nihongo) 
（Trung tâm Giao lưu Quốc tế 
Toyonaka ☎06-6843-4343） 

☎06-6843-4343 
◆Lớp tiếng Nhật Motto motto 
◆Lớp tiếng Nhật Toyonaka 

【Trưa thứ Ba】【Sáng thứ Sáu】 
◆Lớp Gacha gachadan 

【Chủ nhật】 

       

☎ 06-6866-0555 

◆Lớp tiếng Nhật giao lưu đọc, viết  

◆Nơi học tập suốt đời 

（Ban Giáo dục Xã hội ☎ 06-6858-2582） 

 

☎06-6866-6744（Từ 13 giờ 〜21 giờ） 

N 

☎06-6841-1313 

◆Lớp đọc, viết Toyonaka 

Liên hệ／Hãy các lớp học để biết thông tin chi tiết  

Văn phòng／Văn phòng Ban Giáo dục TP. Toyonaka Ban Giáo dục Xã hội  

〒561-8501 3-1-1 Nakasakurazuka, TP. Toyonaka, tỉnh Osaka ☎ 06-6858-2582 

※Tờ thông tin này được hoàn thành vào tháng 7 Reiwa năm thứ 3 (năm 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Lớp tiếng Nhật dành cho gia đình (Oyako) Shonai 
（Trung tâm Giao lưu Quốc tế Toyonaka  
☎06-6843-4343） 

Thư viện Shonai 

Thư viện Okamachi 

Trung tâm Giao lưu Quốc tế Toyonaka 

Lớp ban đêm   

Trường Trung học Cơ sở số 

Trung tâm Cộng 
đồng Hotarugaike 

 

Trung tâm Cộng đồng Chuo 

Trung tâm Cộng đồng Shonai 

Trung tâm nhân quyền hoà bình 
Hotarugaike 

Trung tâm nhân quyền hoà 
bình Toyonaka  

Toyonaka 

Hankyu Takarazukasen 

 

Hattori 
tenjin 

Trung tâm Văn hóa Senri 
「Colabo」 

            BẢN ĐỒ THÔNG TIN CÁC LỚP TIẾNG NHẬT – THÀNH PHỐ TOYONAKA  

Momoyama-dai 



Địa điểm Tên lớp học Ngày giờ Nội dung chủ yếu

Lớp tiếng Nhật giao lưu, đọc viết Thứ 5　10: 00 - 11: 30
※Học ghép đôi với giáo viên tình nguyện viên hoăc chia thành nhó

m nhỏ tùy theo trình độ và yêu cầu của người học.

Lớp học suốt đời

(Ban giáo dục xã hội ☎6858-2582)

Lớp tiếng Nhật đọc, viết Shonai
※【Nhập môn】Hội thoại cơ bản cần thiết trong cuộc sống thường

ngày.

【Khóa học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài】 ※【Nâng cao】Hội thoại thường ngày

Trung tâm Cộng đồng Hotarugaike

☎06-6843-5561
Lớp  tiếng Nhật đọc, viết（Hội giao lưu） Thứ 3　14: 00 - 15:30

※Học ghép đôi với giáo viên tình nguyện viên hoăc chia thành nhó

m nhỏ tùy theo trình độ và yêu cầu của người học.

Trung tâm Cộng đồng Senri

☎06-6833-8090

 Lớp học đọc, viết tiếng Nhật dành cho người nước

ngoài
Thứ 5　18:30 - 20:00 ※Học cách sử dụng tiếng Nhật chuẩn với thầy, cô tiếng Nhật

Đia điểm học tiếng Nhật (Nihongo Hiroba)  Thứ bảy　10:00～11:30
※ Học tiếng Nhật cùng thầy, cô tình nguyện. Nội dung học về hội

thoại và ngữ pháp tiếng Nhật

Trung tâm nhân quyền hoà bình

Toyonaka

☎06-6841-1313

Trung tâm nhân quyền hoà bình

Hotarugaike

☎06-6841-5326

Tiếng Nhật Motto motto Thứ 2　10: 00 - 12: 00 ※Luyện tiếng Nhật liên quan đến việc làm, thi lấy bằng cấp

Tiếng Nhật Toyonaka【Trưa thứ 3】 Thứ 5　13: 30 - 15: 20 ※Nơi giao lưu, giao tiếp bằng tiếng Nhật

☎06-6843-4343 Tiếng Nhật Toyonaka【Sáng thứ 6】 Thứ 6　10:30  - 12: 00 ※Nơi giao lưu,  giao tiếp bằng tiếng Nhật

Gacha gachadan Chủ nhật Chủ nhật　10: 00 - 12: 00
※Nơi chuyện trò, học tập và cùng đi chơi （Nghỉ vào Chủ nhật tuần

đầu trong tháng）

（Thư viện Okamachi） Lớp tiếng Nhật dành cho gia đình (Oyako) Okamachi Thứ 3　10: 00 - 12: 00

（Thư viện Senri） Lớp tiếng Nhật dành cho gia đình (Oyako) Senri Thứ 3　10: 00 - 12:00

（Thư viện Shonai） Lớp t iếng Nhật dành cho gia đình (Oyako) Shonai Thứ 3　10: 00  - 12: 00

 Lớp học ban đêm, Trường trung

học  cơ sở số 4
☎06-6863-6744 (Từ 13 giờ đến 21 giờ）

※ Hãy liên lạc trước khi học

Trung tâm Cộng đồng Chuo

☎06-6866-0555

Trung tâm Cộng đồng Shonai

☎06-6334-1251

Trung tâm Giao lưu Quốc tế

Toyonaka

Lớp tiếng Nhật Senri

Lớp tiếng Nhật đọc,  viết Toyonaka

Lớp tiếng Nhật đọc, viết Hotarugaike

Trung tâm Văn hóa Senri 「Colabo」
☎06-6831-4133

※Nơi giao lưu,  cung cấp thông tin về cuộc sống và cách dạy nuôi

con.

 ※Học  từ  「Hiragana」「Katakana」cho đến trung học cơ sở
※Trường trung học cơ sở dành cho những người trên 15 tuổi, quá độ tuổi giáo

dục phổ cập,  và những người đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chưa có đủ

kiến thức thực tế.

Thứ 5　19: 00 - 21: 00

※Đọc, viết chữ kanji, viết văn

※Nơi giao lưu bằng tiếng Nhật

※Học tiếng Nhật và cung cấp thông tin liên quan đến cuộc sống

※Đọc thơ hoặc chơi các chò chơi tùy theo chủ đề,  học hội thoại

hoặc đọc, viết

※Học đọc, viết qua chủ đề thời sự

※Học theo yêu cầu cá nhân

Thứ 3　13: 30 - 15: 30

Thứ 6　10: 00 - 11: 30

Thứ 5   10: 00 - 11: 30

Thứ năm　19: 30 - 21: 00


