
Salon giao tiếp dành cho người nước ngoài.
Bạn có muốn vừa trò chuyện vui vẻ vừa học tiếng nhật với tình nguyện viên đã có kinh nghiệm hướng dẫn tiếng nhật không?

Fureai Salon(Sabado ng Japanese class)
Mag-enjoy mag-aral ng wikang Hapon kasama ang mga volunteer na may karanasang magturo ng Hapon!

Inquiries Osaka International House Foundation

Thông tin liên hệ Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka



毎回 200円
まいかい えん

每次 200 日元 1회200엔

Nagtuturo ang mga volunteer na may karanasang magturo ng Hapon ng kung 
ano ang gusto mong pag-aralan. Konbersasyon ang kalimitang itinuturo.Nilalaman

Papaano

Iskedyul

Lugar

Tuition Fee

Inquiries

One-on-one 
(Kung kakaunti ang volunteer, maaaring maging 1 guro sa 2 estudyante)

Bawat Sabado 14:00～ 15:30 (may pagkakataong walang pasok)

International House Osaka Meeting room

200 yen bawat session

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001
TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421

Fureai Salon(Sabado ng Japanese class)

Mag-enjoy mag-aral ng wikang Hapon kasama ang mga 
volunteer na may karanasang magturo ng Hapon!

Salon giao tiếp dành cho người nước ngoài.

Bạn có muốn vừa trò chuyện vui vẻ vừa học tiếng nhật với
 tình nguyện viên đã có kinh nghiệm hướng dẫn tiếng nhật
 không?

Nội dung

Hình thức

Thời gian

Địa điểm

Phí dụng

Thông tin 
liên hệ

Dựa theo nguyện vọng của người tham gia mà tình nguyện viên có kinh nghiệm hướng dẫn tiếng 
nhật sẽ dạy.Đặc biệt chú trọng vào phần giao tiếp.

1 kèm 1 （Trường hợp những ngày có ít tình nguyện viên sẽ hoạt động theo nhóm 1 kèm 2.）

Thứ 7 hàng tuần14:00～ 15:30 (Có những ngày nghỉ).

Phòng hội nghị Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka

Mỗi buổi học 200 Yên
Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka Trung tâm thông tin
Số bưu điện 543-0001
Osaka shi, tennouji ku, uehon machi, 8-2-6
TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421

오사카국제교류센터 회의실
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