Tiếng Việt

Hỗ trợ học tập trực tuyến dành cho học sinh tiểu học có nguồn gốc từ nước ngoài

Làm bài tập ở trường và học tiếng Nhật cơ bản
Học trực tuyến cùng tình nguyện viên
：

Thời gian
Chi phí

9:30

Chủ nhật hàng tuần

Nếu bạn có hứng thú,
hãy gọi cho chúng tôi!!

9:45～10:30

Miễn phí

：

※Phí truyền thông có thể phát sinh tùy thuộc vào môi trường internet.
Đối tượng ：

Học sinh tiểu học có nguồn gốc từ nước ngoài

Đồ dùng cần thiết ：
Ứng dụng

：

Bài tập ở trường, sách muốn học, giấy, bút chì, tẩy

Sử dụng

Zoom

Lượng truyền tải dữ liệu：1

giờ sử dụng 600MB（0.6GB）

Sẽ tốt hơn nếu sử dụng Wi-fi.
Để bắt đầu
1.
Đọc mã QR ở bên dưới, hoặc đăng ký từ trang chủ
2.

Vào ngày hôm sau, chúng tôi sẽ tư vấn bằng điện thoại.

3.

Bắt đầu học vào chủ nhật sau đó.

Đăng ký tại đây↓

にほんご

中 文

English

Tagalog

português

Tiếng Việt

＊Các thông tin cá nhân của bạn (tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail) sẽ không được sử dụng ngoại trừ “lớp học Hanamaru”.
＊Chúng tôi sẽ không tự ý cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho người khác.
＊Thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa sau khi “lớp học Hanamaru” kết thúc.

＜Chú ý＞
・Trẻ em không thể tự đăng ký một mình.
・Nếu bạn đăng ký cho các cặp anh em, hãy đăng ký cho từng người một.
・Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ cho chúng tôi.

Địa chỉ liên hệ:

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Gifu

＜Người phụ trách＞Kumita・Ramada・Niwa
Gifu City Tsukasa-machi 40-5 Minna no Mori : Gifu Media Cosmos
TEL: 058-263-1741

E-mail：gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp

