
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang gặp khó khăn khi sử dụng tiếng Nhật  

trong cuộc sống hàng ngày？ 

Để không gặp khó khăn trong giao tiếp tiếng Nhật khi đi 

siêu thị, bệnh viện, ngân hàng hay khi đến trường học của 

con , bạn có muốn học thêm về  

“Tiếng Nhật trong đời sống” ？ 

 

Con còn nhỏ không thể đi học!!! 

Không thể gửi con để đi học!!! 

Đừng lo lắng 
Hãy tham gia ngay khóa học trực tuyến！ 

Trường học chính là ngôi nhà của bạn！ 

Hãy thoải mái học trên Zoom！ 

Trường ngoại ngữ thương mại CBC 

Địa chỉ：22-9 Ekimaehoncho, Kawasaki-Ku, Kawasaki-Shi,  

Kanagawa-Ken, 210-0007 

Số điện thoại：044-244-3200  Liên hệ ngày thường 9：00 ~ 18：00 

Website：http://www/cbcjpn.ac.jp/japanese/ 

E-mail:jpn@cbc.ac.jp  Skype:cbc-kawasaki 

Tiếng Nhật 
sơ cấp Kỳ 1

Tiếng Nhật 
sơ cấp Kỳ 2

Tiếng Nhật 
sơ cấp Kỳ 3

Tiếng Nhật 
sơ cấp Kỳ 4

Tiếng Nhật 
sơ cấp Kỳ 5

Có thể tham gia khóa học ngay cả từ giữa kỳ 

Liên hệ tại đây 

TIẾNG NHẬT TRONG ĐỜI SỐNG Khóa học trực tuyến 

Khai giảng Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 

 Tuyển sinh khóa học trực tuyến！ 

Thời gian học： Thứ ba，Thứ sáu 

Tiết 1：9 giờ 30 phút – 10 giờ 20 phút 

Tiết 2：10 giờ 30 phút – 11giờ 20 phút 

（12 buổi học, mỗi buổi 2 tiết） 

Học phí： 2.9 man Yên ～ 3.8 man Yên 

(Bao gồm giáo trình giảng dạy) 

（Chi tiết xem thêm ở mặt sau） 

Điều kiện tham gia: Tư cách lưu trú còn 

hạn trong quá trình học  

Chương trình đào tạo・Giáo trình: Tham 

khảo ở mặt sau 

Cách đăng ký： Vui lòng truy cập theo mã 

QR ở phía dưới. 

Quyền lợi của học viên: Được trao đổi , tư 

vấn về tiếng Nhật trong cuộc sống. 



Chương trình đào tạo・Học phí (Kỳ 1～Kỳ 2) 

Kỳ 1 (12 buổi học) Học phí: 3.8 man Yên 

Kỳ 2 (12 buổi học)  Học phí: 3.8 man Yên 

＊Học viên tiếp tục tham gia khóa học sau kỳ 1 là 3.2 man Yên 

 

Lần thứ hai Học gì Lần thứ hai Học gì 

1 13課 何か食べたいですね（希望） 7 19課 駅は明るくて、きれいだと思います（普通形） 

2 14課 私の趣味は音楽を聞くことです（辞書形） 8 20課 これは彼女にもらったＴシャツです①（名詞を修飾） 

3 15課 今、ほかの人が使っています（て形） 9 20課 これは彼女にもらったＴシャツです②（名詞を修飾） 

4 16課 ちょっと触ってもいいですか（許可） 10 21課 雨が降ったら、ツアーは中止です①（仮定条件） 

5 17課 あまり無理をしないでください（ない形・お願い） 11 21課 雨が降ったら、ツアーは中止です②（仮定条件） 

6 18課 相撲を見たことがありません（た形・経験） 12 22課 食事を作ってくれました（授受） 

 

Giáo trình sử dụng 
 

 

 

 

 

 

 

 

＊Chương trình đào tạo và giáo trình sử dụng từ kỳ 3 trở đi, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết 

 

Lịch học 

Kỳ học bắt đầu vào ngày 19 tháng 1 năm 2020: 

Tháng 1: Ngày mùng 19,22,26,29. 

Tháng 2: Ngày mùng 2,5,9,12,16,19,26 

Tháng 3: Ngày mùng 2       ＊Lịch học sau đó trở đi, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết. 

Lần thứ hai Học gì Lần thứ hai Học gì 

1 1課 私はリン・タイです（自己紹介） 7 7課 きれいな写真ですね（形容詞） 

2 2課 それは何のＣＤですか（質問する） 8 8課 富士山はどこにありますか（存在） 

3 3課 ここは教室です（場所） 9 9課 どんなスポーツが好きですか（形容詞・副詞） 

4 4課 何をしますか（動詞） 10 10課 私は渡辺さんにお茶を習いました（授受） 

5 5課 何時ですか（時間） 11 11課 東京とソウルとどちらが寒いですか（比較） 

6 6課 京都へ行きます（場所・曜日） 12 12課 旅行はどうでしたか（形容詞の過去形） 

『Tiếng Nhật Daichi sơ cấp 1』 

3A NETWORK 

・Tổng cộng 22 bài học 

・Giá 2800 Yên chưa thuế 

・Đính kèm đĩa CD-ROM 1 


