（公財）札幌国際プラザ SICPF

Japanese Classes for Beginners
むりょう
Free of Charge
あいさつなど、かんたんな にほんごを SICPF （ぷらざ）で
べんきょうします。 ひらがなも れんしゅうします。
You will learn basic Japanese, such as
greeting words and Hiragana at SICPF.
さんかできる ひと：

You can join if you:

- にほんごを はじめて べんきょう
しています
- さっぽろに すんでいます / がっこうに
いきます / はたらいています
- ①～⑥ぜんぶ さんか できます
- 16さい いじょう
- SICPF（ぷらざ）に くることが できます

-learn Japanese for the first time

くらすのひ・じかん：

Schedule: All classes on Saturdays

どようび 14：00～16：00
①5/14 ②5/21 ③5/28
④6/4 ⑤6/11 ⑥6/18

Time 14：00～16：00
①May14 ②May21 ③May28
④June4 ⑤June11 ⑥June18

にんずう： 15にん

Capacity: First 15

もうしこみ Application

-live in Sapporo
or work/study in Sapporo

-join all classes①～⑥
-are 16 years old or older
-can come to SICPF to participate

https://plaza.kjpro.ne.jp/?id=110
4/11（げつようび）～/from 11th April (Mon)

（公財）

札幌国際プラザ（さっぽろ こくさい ぷらざ）

Sapporo International Communication Plaza Foundation
住所： 札幌市中央区北1西3 札幌MNビル3階
3F, MN-Bldg. Kita1 jo Nishi3, Chuo-ku, Sapporo
Tel: 011-211-2105 Email: nihongo(at)plaza-sapporo.or.jp
(at)→＠

（公財）札幌国際プラザ SICPF

初学者的日语课
Tiếng nhật cho người mới bắt đầu

免费
Miễn Phí

本课程将教授如问好等简单的日语会话。课程将在札幌国
际交流中心举行。同时，课程中也有平假名的练习。
Bạn sẽ được học tiếng Nhật cơ bản như chào hỏi, bảng chữ
cái Hiragana tại SICPF (Plaza).
课程对象：
- 从零开始学习日语。
- 在札幌市居住、上学或工作
- 可以参加①～⑥全部课程
- 16岁以上
- 可以来札幌国际交流中心进行学习。

课程日期和时间：
全部课程都在周六举行 14:00～16:00
①5/14 ②5/21 ③5/28
④6/4 ⑤6/11 ⑥6/18

人数限制： 15

申请 Đăng ký

Đối tượng tham gia：
- Người bắt đầu học tiếng Nhật.
- Người đang học tập, sinh sống
và làm việc ở Sapporo.
- Tham gia được tất các các buổi học từ
①～⑥
- Từ 16 tuổi trở lên.
- Có thể đến học tại Plaza.

Lịch học: Thứ 7
Thời gian 14:00～16:00
①14/5 ②21/5 ③28/5
④4/6 ⑤11/6 ⑥18/6
Số lượng: 15 người

https://plaza.kjpro.ne.jp/?id=110
自4月11日开始 / Mở đăng ký từ ngày 11/4

札幌国际交流中心
Trung Tâm Giao lưu Quốc Tế Sappopro
地址： 札幌市中央区北1西3 札幌MNビル3层
Tầng 3 tòa nhà MN, Kita1 jo Nishi3, Chuo-ku, Sapporo
Tel: 011-211-2105 Email: nihongo(at)plaza-sapporo.or.jp
(at)→＠

