
Lớp học Yomikaki là gì?  

Là nơi dạy tiếng Nhật cho những 
người mới bắt đầu học hoặc bất cứ ai 
gặp khó khăn trong cuộc sống vì 
chưa thành thạo tiếng Nhật. 

Ai cũng có thể tham gia, gặp gỡ và 

kết bạn với những người khác đang 

học tiếng Nhật tại đây.    

 Học như thế nào? 
Học viên sẽ nhận được sự hướng 
dẫn nhiệt tình từ tình nguyện viên 
người Nhật. 
Đồng thời trong quá trình học, học 
viên có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu 
văn hóa từ những học viên đến từ 
các quốc gia khác. 

☆Trung tâm học tập Kuzuha Tel 050-7102-3131

☆Trung tâm học tập Sunplaza Tel 072-846-5557

☆Trung tâm học tập Sada Tel 050-7102-3133 

☆Trung tâm học tập Makino  Tel 050-7102-3137 

☆Trung tâm học tập Tsuda Tel 050-7102-3139 

☆Trung tâm học tập Sugawara     Tel 050-7102-3141

Lớp học tiếng Nhật 

Yomikaki 

Thông qua học tiếng Nhật để giúp học 

viên nước ngoài hòa nhập với cộng 

đồng và có một cuộc sống năng động 

hơn là mục tiêu của lớp học tiếng 

Nhật.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, 

xin vui lòng gọi điện hoặc trực 

tiếp tới trung tâm gần nhất. 

Thành phố Hirakata 
Lớp học tiếng Nhật đa văn hóa 

＜ベトナム語＞ 

ベトナム語 



☆Bạn có thể tới bất cứ khi nào

☆Hoàn toàn miễn phí

Makino 牧野 

Sunplaza  サンプラザ 

Sada 蹉跎 

Kuzuha 楠葉 

Sugawara  菅原 

Tsuda 津田 

※Sáng: 10:00 -> 12:00 /  Tối: 19:00 -> 21:00

Lịch học 

TEL 

050-7102-3133 

FAX

 072-831-5337 
Từ ga Kouzenji đi bộ 3 phút 

Lịch học 

TEL

072-846-5557 

FAX

072-843-8620 
Phía trước ga Hirakatashi 
Sunplaza tầng 5

Lịch học

TEL

050-7102-3137 

FAX

 072-851-2566 

Từ ga Makino đi bộ 5 phút

Lịch học 

TEL 

050-7102-3131 

FAX

072-855-4971 
Từ ga Kuzuha đi bộ 8 phút

Lịch học 

TEL

050-7102-3141 

FAX

072-866-8820 Từ ga Nagao của JR đi bộ 8 
phút. Phía trước bến xe buýt 
Nagaoguchi  

Lịch học 

TEL

050-7102-3139 

FAX

072-859-6600 Từ ga Fujisaka của JR đi bộ 3 phút. 
Phía trước bến xe buýt Tsudahon-
dori 

Thứ ba Sáng 

Thứ năm Sáng 

Thứ bảy Sáng 

Thứ năm Tối

Thứ bảy Tối

Thứ năm Sáng

Thứ bảy Sáng

Thứ tứ Sáng

Thứ bảy Sáng

Thứ ba Sáng

Thứ sáu Tối

Thứ ba Sáng

Thứ sáu Sáng

。 


