Lớp học tiếng Nhật UIFA
UIFA(Urayasu International Friendship Association) là lớp học tiếng Nhật dành cho người nước
ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Urayasu.
Địa điểm và lịch học : Học viên chọn lớp học phù hợp theo lịch học dưới đây.
Địa điểm học
Urayasu International
Center
(IL MARE 2F)
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Thứ Năm
Thứ Sáu
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Số nằm trong khoanh tròn 〇 là số hiệu phân biệt giữa các lớp học.
※ là lớp học theo nhóm.
Thời lượng học:

90 phút(Tuần học 1 buổi)

Đăng ký học:

Học viên có thể đăng ký bất cứ lúc nào nếu lớp còn trống chỗ và có thể bắt đầu
học sau 2 tuần đăng ký.

Học phí:

¥1,800/ kỳ học(¥300/ tháng)
Không hoàn trả học phí nếu học viên bỏ học giữa chừng.

Thời gian học:

1 năm có 2 kỳ học:
- Kỳ I : từ tháng 4 đến tháng 9
- Kỳ II: từ tháng 10 đến tháng 3
Học viên phải đăng ký lại vào cuối mỗi kỳ học.

Phương thức học: Một giáo viên hướng dẫn một học viên (※ là lớp học theo nhóm)
Lưu ý:

- Học viên và giáo viên cùng thảo luận và chọn giáo trình học.
- Học viên phải thông báo trước cho giáo viên nếu vắng mặt.
- Nếu vắng mặt hơn 2 tuần mà không thông báo cho giáo viên, học viên có thể bị
đình chỉ học.

Mọi thắc mắc
xin liên hệ:

UIFA. (Urayasu International Friendship Association)
Nhóm Tiếng Nhật
E-mail: uifa-nihongo@uifa-urayasu.jp
HP: http://www.uifa-urayasu.jp/nihongo
Lưu ý: Không thể đăng ký học tại UIFA

Văn phòng đăng ký:
Ủy ban nhân dân thành phố Urayasu, ban xúc tiến các hoạt động tại địa phương, phòng giao lưu
văn hóa (tầng 3)
Từ thứ 2 đến thứ 6/ 8:30~17:00
Máy lẻ: 047-712-6247 / Điện thoại: 047-351-1111
Để đăng ký học phải đến trực tiếp ủy ban nhân dân thành phố Urayasu. Đăng ký qua điện thoại sẽ
không được chấp nhận.

