SIFA 日本語教室 にほんごきょうしつ
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✪ 日本語１/日本語２： 生活に必要な会話や読み書きを学びます。日本語がまだわからない人、
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はじめて参加する人、クラスのレベルに合う人が優先です。
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★保育：1歳～6歳までの子ども。1回100円。必ず来る前に申し込んでください。
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✪ 使える日本語： 先生が教科書を使って教えます。学習者が5人以上集まれば開講します。
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✪ 日本語チューター： ボランティア（日本語の先生ではありません）と1対1または1対2でいっしょに学びます。
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✪ にこにこ日本語： 少人数グループでいろいろなテーマについてたくさん話しましょう！
✪ Nihongo１/Nihongo2：

Learn how to read and write Japanese and conversational Japanese used in daily life.

Priority is given to those who will be studying at SIFA for the first time, those who don't
understand Japanese, and those whose Japanese level is suitable for the classes being held.
★Childcare： Children aged from 1～6 years old are accepted. Cost: 100 yen per visit.
Please inform SIFA in advance if childcare is required.
✪ Practical Japanese： Textbook based teaching. Classes will run if more than 5 students register. Semester fees
are paid in full at the time of joining.
✪ Japanese Tutor： Learn with a volunteer (not a Japanese teacher). 1 tutor to 1-2 students.
✪ Nikoniko Japanese Class： Discuss different topics in a small group.
✪ 日语１/日语２： 学习日常生活中必备的日语会话及读写。以不懂日语的人,第一次参加的人或合乎各班级水平的人优先。
✪ 实用日语：

★1岁～6岁的儿童。1次100日元。请务必事先申请。
老师使用教材教学。学生有5人以上即开课。

✪ 日语辅导：

跟志愿者（非日语老师）以1对1或1对2的形式学习。

✪ 笑咪咪日语班：

小组讨论各种话题！

✪ 일본어１/일본어２：

생활에 필요한 회화, 쓰기, 읽기를 배웁니다. 일본어를 모르시는 분,처음 참가하시는 분등 레벨에
맞는분을 우선합니다.
★보육 ： 1세～6세. 1회 100円. 사전 접수가 필요합니다.

✪ 쯔가에루 니혼고：

강사가 교재를 사용해 수업합니다. 5명 이상일 경우 개강합니다.

✪ 일본어튜터： 자원봉사자（강사가 아닙니다）와 1：1 또는 1：2로 함께 공부합니다.
✪ 니꼬니꼬 니혼고：

소인원 그룹레슨입니다. 여러가지 주제에 대해 마음껏 얘기해 보세요！

✪ Tiếng Nhật 1, 2：

Học hội thoại, đọc và viết bằng tiếng Nhật. Những người chưa biết tiếng Nhật,
những người học tại SIFA lần đầu tiên hoặc những người phù hợp trình độ sẽ được ưu tiên.
★Chăm sóc trẻ em：Trẻ 1-6 tuổi. 100 yên/lần. Cần phải đăng ký sử dụng trước.

✪ Tiếng Nhật Thông dụng： Giáo viên chuyên nghiệp sẽ dạy theo sách giáo khoa. Có 5 học viên trở lên mới được mở.
✪ Tutor tiếng Nhật： Học 1-1 hoặc 1-2 với tình nguyện viên (không phải là giáo viên chuyên nghiệp).
✪ Tiếng Nhật Nikoniko：

Chia thành nhóm nhỏ để tập hội thoại theo nhiều chủ đề khác nhau!
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吹田市津雲台1-2-1 千里ニュータウンプラザ6F
E-Mail: info@suita-sifa.org

