List of Volunteers' Japanese Classes around Sapporo

札幌圏の日本語ボランティア教室一覧

Để biết thêm chi tiết vui long liên hệ đến từng lớp học.

2021.4

NAME

Lớp học tiếng Nhật Welcome house

教室名

うぇるかむはうす日本語教室

Web

https://www.facebook.com/%E3%81%86%E3%81%87%E3%82%8B%E3%81%8B%
E3%82%80%E3%81%AF%E3%81%86%E3%81%99-726120014160020/

HP

https://www.facebook.com/%E3%81%86%E3%81%87%E3%82%8B%E3%81%8B%
E3%82%80%E3%81%AF%E3%81%86%E3%81%99-726120014160020/

Thời gian

Địa chỉ

Gần ga

10:00 - 12:00 thứ ba và thứ sáu hàng tuần.
Nên gọi trao đổi khi muốn học vào khung giờ khác.
Welcome House
(Catholic Sapporo Diocesan Center 2F. 10, North 1 East 6, Chuoku)
Ga tàu điện ngầm Bus Center mae (tuyến Tozai, cửa ra số 10)
trạm xe bus Sapporo Factory mae (JR Bus from Sapporo Sta. Bus
Center No.3 Stop)

曜日・時間

場所

最寄駅

Học phí

1000yen/tháng (1 buổi/tuần), 2000yen/tháng (2 buổi/tuần)

Liên hệ

Tel·FAX: 011-206-6400
E-mail: welcomehjapanese(at)hotmail.co.jp

Ghi chú

Liên hệ qua e-mail khi có nhu cầu đăng ký học hoặc gọi điện thoại
từ 10:00 - 17:00 (thứ hai ~ thứ sáu hàng tuần)

備考

NAME

Lớp học tiếng Nhật tình nguyện "Sakura no ki"

教室名

Thời gian Tạm dừng hoạt động từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022 do thi công cải tạo
Địa chỉ

Tại trung tâm Gakkushu Shougai thành phố Sapporo (Chieria) tại phòng Saakuru Kattsudou
tầng 2 (phòng học tiếng Anh của thầy Jim) (Miyanosawa 1-jo 1-chome 1-10, Nishiku)

Ga tàu điện ngầm Miyanosawa tuyến Tozai
(có lối đi bộ đến liên kết dưới tầng hầm)
Học phí miễn phí
Liên hệ Tel:090-9083-0829（Jim Cook） E-mail：captcook514(at)gmail.com
Gần ga

Ghi chú Tiếng Nhật (trình độ sơ cấp đến thượng cấp), văn hóa Nhật Bản
NAME
Web

Lớp học tiếng Nhật Sapporo S.N.C
https://sncnihongo.wixsite.com/snc-nihongo

Thời gian Thứ ba 10:00~11:30

Sapporo L Plaza (North 8 West 3, Kita-ku, Sapporo)

Gần ga

Ga JR Sapporo (Cửa Bắc)
Hoặc ga tàu điện ngầm Sapporo (Cửa ra số 12)

Học phí

1000 yen/tháng (gồm phí hội viên và phí duy trì) + tiền sách giáo
khoa

Liên hệ

Tel: 011-386-0453/011-643-7612
E-mail: snc.nihongo(at)gmail.com

Ghi chú

Sơ cấp (4 lớp) - trung cấp - thượng cấp - lớp học Hán Tự
TAMPOPO

NAME

http://tampoponihongo.blogspot.jp/

Thứ 6 hàng tuần:
Thời gian

10:30 - 12:00 (sơ cấp 1)
12:30 - 14:00 (sơ cấp 2)
14:30 - 16:00 (trung cấp 1 và 2)

Địa chỉ

Sapporo L Plaza (North 8 West 3, Kita-ku, Sapporo)

Gần ga

Ga JR Sapporo (Cửa Bắc)
Hoặc ga tàu điện ngầm Sapporo (Cửa ra số 12)

Học phí
Liên hệ

NAME

連絡先

うぇるかむはうす
中央区北1条東6丁目10 札幌教区カトリックセンター ２階
地下鉄東西線バスセンター前駅10番出口
JRバス札幌駅3番乗り場～ファクトリー前
￥1,000 週１回/月 ￥2,000 週２回/月
TEL/FAX： 011-206-6400
E-mail： welcomehjapanese(at)hotmail.co.jp
日本語教室へ参加希望の方は、事前にメールでお問合せください。
電話応対:月曜日～金曜日10時～17時
「さくらの木」日本語ボランティア

曜日・時間 ２０２１年４月から２０２２年３月まで改装工事のため活動休止
場所
最寄駅
費用
連絡先
備考

ちえりあ 2階サークル活動室（Jim's Englishの部屋）
札幌市西区宮の沢1条1丁目
札幌市生涯学習センター

地下鉄東西線宮の沢駅直結
無料
Tel:090-9083-0829（ジムクック）E-mail：captcook514(at)gmail.com
日本語（初級～上級）、日本文化
札幌日本語クラブS.N.C

教室名
HP

https://sncnihongo.wixsite.com/snc-nihongo

曜日・時間 水曜日 10：00～11：30

Địa chỉ

Web

費用

火曜日・金曜日 10：30～12：00
それ以外の時間はご相談ください

Khóa học mùa xuân và mùa thu (13 buổi/khóa), học phí 2500yen, khóa học mùa đông (6
buổi/khóa), học phí 1200yen. (đã bao gồm tiền sách giáo khoa)

E-mail: tanpoponihongo(at)gmail.com

場所

札幌エルプラザ（北区北8条西3丁目）

最寄駅

JR札幌駅北口/地下鉄札幌駅12番出口

費用

1000円/月（会場費・運営費）+教科書代

連絡先

TEL: 011-386-0453、011-643-7612
E-mai：snc.nihongo(at)gmail.com

備考

初級4クラス・中級・上級・漢字クラス
たんぽぽ

教室名
HP

曜日・時間

場所

最寄駅

費用
連絡先

http://tampoponihongo.blogspot.jp/

金曜日 10：30～12：00 (初級Ⅰ） 12：30～14：00 (初級Ⅱ）
14：30～16：00 (中級Ⅰ、Ⅱ) ※HPを参照ください
札幌エルプラザ（北区8条西3丁目）
JR札幌駅北口/地下鉄札幌駅12番出口
春コース、秋コースは各クラス12回で2,500円(テキスト代含む)
冬コースは6回で1,200円
E-mail: tanpoponihongo(at)gmail.com

Lớp học tiếng Nhật "SORA"

Thời gian Thứ 3 (10:00 - 12:00), thứ 5 (10:00 - 12:00)

Hokkaido Citizens Actives Center tầng 8
(North 2 West 7, Chuo-ku, Sapporo)
Ga JR Sapporo (Cổng Nam) / ga tàu điện ngầm Sapporo (cổng số
Gần ga
10)
Học phí 1000yen/tháng
Địa chỉ

Liên hệ

℡： 011-709-7565 (Sato)

Ghi chú

Thứ 3 và thứ 5, Lớp sơ cấp 1 và 2, trung cấp (giáo trình riêng
biệt). Có giới hạn số lượng, vui lòng gọi điện trước.

日本語教室「空」
曜日・時間 火曜日 10：00～12：00
場所
最寄駅
費用
連絡先

備考

木曜日 10：00～12：00

道立市民活動促進センター8F
(中央区北2条西7丁目かでる2・7 8F)
JR札幌駅南口/地下鉄札幌駅10番出口
1000円/月
℡： 011-709-7565 (佐藤)
火曜・木曜日ともに初級Ⅰ・Ⅱ、中級コース
(各テキスト使用）人数制限がありますので、電話でお問い合わせくださ
い。

List of Volunteers' Japanese Classes around Sapporo

札幌圏の日本語ボランティア教室一覧

Để biết thêm chi tiết vui long liên hệ đến từng lớp học.

Lớp học tiếng Nhật tình nguyện "Mado"

NAME
Web

https://mado-sapporo.wixsite.com/mado

Thời gian Vui lòng tham khảo trang Web
Địa chỉ
Gần ga

Trung tâm giao lưu du học sinh quốc tế tầng 2
(Toyohira 6-jo 6-chome, Toyohira-ku , Sapporo)
Cách cửa ra số 2 ga Gakuen mae tuyến tàu điện ngầm Toho 2 phút
đi bộ

Học phí

Miễn phí

Liên hệ

Tel: 070-6607-3288

Ghi chú

Thời gian lớp học sẽ được thông báo trên trang Web.

NAME
Web

Thời gian

HOKKAIDO INTERNATIONAL WOMEN'S ASSOCIATION (H.I.W.A.)
JAPANESE LANGUAGE CLASS "MANABU"
https://kokusaijosei.wixsite.com/hiwasince75/projects

Thứ tư 10:30~12:00(trình độ sơ cấp, trung cấp, thượng cấp)
13:00~14:30(trình độ nhập môn, sơ cấp, trung cấp)
Hokkaido Citizens Actives Center tầng 8
Kita 2 Nishi 7, Chuo-ku, Sapporo

Gần ga

Ga JR Sapporo (Cổng Nam) / ga tàu điện ngầm Sapporo (cổng số 10)

Học phí

Miễn phí

Liên hệ

Email: 448konzert-peter.mar(at)ezweb.ne.jp

Ghi chú

Có lớp học tại nhà dành cho người có con nhỏ.

Web

J.WORKS
Thứ bảy 13:30~15:00(mỗi tháng 2 lần)
＊Tham khảo tờ rơi để biết thêm chi tiết ngày khai giảng

Địa chỉ

Sapporo L Plaza (Kita 8 Nishi 3, Kita-ku, Sapporo)

Gần ga

Ga JR Sapporo (Cửa Bắc) hoặc ga tàu điện ngầm Sapporo (Cửa ra
số 12)

Học phí

Miễn phí

http://sapporostepj.wix.com/stepj

Thời gian Thứ hai 18:30~20:00
Địa chỉ

Tầng 3 của Trung tâm phúc lợi xã hội thành phố Sapporo
Odori Nishi 19-1-1, Chuo-ku, Sapporo

Gần ga

Tuyến Tozai, Ga tàu Nishi 18 chome đi bộ 2 phút

Học phí

200 yen/lần học

Liên hệ

E-mail： sapporostepj(at)gmail.com

Ghi chú

Sơ cấp 1~4, trung cấp

NAME
Web

NPO S-NICO "NIHONGO SALON"
https://www.ngos25.org

Ga tàu điện ngầm Odori

Học phí

200yen/giờ/bài học

Liên hệ

Tel: 011-211-0105 E-mail: s25(at)ngos25.org

Cần liên hệ đăng ký trước khi học và mỗi lần học sẽ tối đa 4 người. Có lớp
học online
*Danh sách sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiện không theo bất kỳ một tiêu chí nào.

Ghi chú

最寄駅

連絡先

備考

札幌留学生交流センター2階 会議室
(豊平区豊平6条6丁目）
地下鉄東豊線学園前駅2番出口徒歩2分
無料
℡ : 070-6607-3288
活動の曜日・時間が決定次第、HP上で発表します
H.I.W.A日本語教室
「まなぶ」

教室名
HP

曜日・時間

場所
最寄駅

連絡先
備考

https://kokusaijosei.wixsite.com/hiwasince75/projects

水曜日10：30～12：00 （初級、中級、上級）
13：00～14：30 （入門、初級、中級）
道立市民活動促進センター8F (中央区北2条西7丁目かでる2・7 8F）
JR札幌駅南口/地下鉄札幌駅10番出口
無料
Email: 448konzert-peter.mar(at)ezweb.ne.jp

乳幼児のいる方にはホームレッスンも可能。
J.WORKS

教室名

土曜日13：30～15：00 （毎月2回）
曜日・時間 ※開催日はチラシを参照ください
語学・文化・フリ－トーク
場所
最寄駅

連絡先
備考

札幌エルプラザ(北区北8条西3丁目)
札幌駅北口／地下鉄札幌駅１２番出口
無料
℡: 090-2871-1537(市川) / 090-9750-2788(椿原)
入門レベルから上級レベルまで対応。事前登録や申し込み必要なし。
にほんごサークル STEP・J！

教室名
HPなど

http://sapporostepj.wix.com/stepj

曜日・時間 月曜日 18：30～20：00
場所

最寄駅
費用

Lịch học được đăng trên trang web của trung tâm và ngày giờ học
Thời gian
sẽ được quyết định sau khi trao đổi.
SITY Bldg. 7F-B S-NICO Office, Minami 1-jo Nishi 8-chome 6-2,
Địa chỉ
Chuo-ku, Sapporo
Gần ga

場所

費用

Tel: 090-2871-1537（Ichikawa）090-9750-2788（Tsubakihara）
Có lớp dạy cho trình độ từ nhập môn đến thượng cấp.
Ghi chú
Không cần liên hệ và đăng ký trước.
NAME
Trường tiếng Nhật STEP・J！
Liên hệ

https://mado-sapporo.wixsite.com/mado

曜日・時間 HPをご覧ください。

費用

lớp học ngôn ngữ, trao đổi văn hóa, hội thoại chủ đề tự do

Web

HP

費用

Địa chỉ

NAME

2021.4

日本語ボランティア「窓」

教室名

連絡先
備考

札幌市社会福祉総合センター3階
(中央区大通西19丁目1-1）

地下鉄東西線 西１８丁目駅 徒歩２分
200円/回
E-mail： sapporostepj(at)gmail.com

初級1～4、中級
NPO法人エスニコ「日本語サロン」

教室名
HP

https://www.ngos25.org

曜日・時間 日曜日と木曜日の夕方（変更の可能性あり）ホームページをご覧ください。
場所
最寄駅
費用
連絡先
備考

札幌市中央区南１条西８丁目６－２ ＳＩＴＹビル７Ｆ－Ｂ エスニコ事務
所
地下鉄大通駅
1レッスン1時間200円
Tel: 011-211-0105 E-mail: s25(at)ngos25.org
事前申し込みが必要。各回4名まで。オンラインでも実施
*このリストは順不同です

