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Khu g iao lưu đa văn hóa

Thông báo về các sự kiện của câu lạc bộ Waiwai

10-12
◆Nihao! Tiếng Trung Quốc
Số lượng: 15 người đầu tiên

10/16 (thứ 7), 11/20 (thứ 7), 12/18 (thứ 7)
※Yêu cầu đặt trước

10:30～12:00

※Chủ yếu được tiến hành bằng tiếng Trung Quốc

※Vui lòng đặt trước từ ngày mùng 1 hàng tháng cho đến trước ngày diễn ra sự kiện.

Lệ phí thanh toán 1 lần, đối với thành viên là ¥200, thông thường là ¥500.
Hãy trò chuyện vui vẻ cùng nhân viên người Trung Quốc!

◆Lớp học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài

Chủ nhật hàng tuần

11:00～12:00

※Miễn phí

Trực tuyến!! Được tổ chức trên Zoom
Bạn có thể nói chuyện một cách vui vẻ bằng tiếng Nhật?
Hoan nghênh cả người Nhật

※Hãy đăng ký qua URL hoặc qua mail.
※Vào bất cư lúc nào hàng tuần, thời gian ra vào lớp học là tự do

Đăng ký bằng URL https://forms.gle/QUd3CbsjtmZi7kVY8

◆Nói chuyện đa văn hóa

Buổi 1: Từ ngữ có nguồn gốc từ nước ngoài

Trực tuyến!! Trên youtube
Nhân viên người nước ngoài sẽ giới thiệu

Buổi 2: Từ ngữ có sử dụng các từ về cơ thể
Mã QR YouTube

sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa so với Nhật Bản.
và“các
văn
với
Bản. đán của Việt Nam.
Ăn
mónhóa
ăn ngày
tết”Nhật
vào Tết Nguyên

Buổi 3: Từ ngữ mô tả khí hậu và thời tiết
Buổi 4: Trò chơi của trẻ em
Buổi 5: Thành ngữ về động vật
Buổi 6: Màu sắc
Buổi 7: Các món ăn trong ngày đặc biệt
Buổi 8: Phát âm tiếng Trung Quốc
Xin vui lòng xem !

※Để tham gia các sự kiện trực tuyến, cần có môi trường kết nối internet.
Tùy thuộc vào môi trường internet, phí truyền thông có thể phát sinh.

【Địa chỉ liên hệ】
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Gifu

Trang chủ
Mã QR

ぎふメディアコスモス

N

※Ngày đóng cửa：Thứ ba cuối cùng của tháng (trùng với ngày lễ sẽ nghỉ vào ngày kế tiếp),
kỳ nghỉ năm mới (12/31～1/3)
※Đôi khi sự kiện phải tạm dừng vì nhiều lý do khác nhau.
Khi tạm dừng sẽ được thông báo trên trang chủ và Facebook
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〒500-8076 Gifu city Tsukasa-machi 40-5
TEL&FAX：058-263-1741
Email：gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp
Thứ hai ~ Thứ sáu 9:00 ~ 21:00、Thứ bảy・Chủ nhật・Ngày lễ 9:00 ~ 17:45
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