
 

 

 

 

            

คอรส์ภาษาญีปุ่่นระดบัตน้ส าหรบัคนต่างชาต ิ(เปิดเรยีนทาง ออนไลน)์ 
วันพฤหัสบดี ： วนัท่ี 6 พฤษภาคม ~ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 
วันศุกร์ ：     วนัท่ี 7 พฤษภาคม ~ วนัที ่9  กรกฎาคม 
วันเสาร์ ：   วนัท่ี 8 พฤษภาคม ~ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 
เวลา ：คอร์ส A เวลา 10:00 น.~11:00 น. (เรียนทาง ZOOM) 

คอร์ส B เวลา 11:15 น.~12:15 น. (เรียนที่ MIA) 
จ านวนคน ： ทัง้ คอร์ส A และ คอร์ส B รับ 6 คน 
รับเลีย้งเด็ก ：เฉพาะวนัพฤหสักบัวนัศกุร์ คอร์ส B เท่านัน้ (จ ากดั 3 คน) 
ค่าเข้าร่วม ：  1 คอร์สมี 10 ครัง้ ค่าคอร์ส 3,000 เยน 
สมัครได้ท่ี ：รับสมคัร ถึง วนัที่ 23 เมษายน กรุณามาสมัครที่ MIA 
เนือ้หา ： สนทนาภาษาญ่ีปุ่ นและพดูคยุแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสาร 
 

คุณสมบัติ ：  ผู้ที่ภาษาญ่ีปุ่ นระดบัต้น และอาศยัอยู่ในเขตมสุะชิโนะชิ     

หรือเขตใกล้เคียง 
คอร์ส A： การเรียนทางไกลโดยการใช้ ซูม (Zoom) ,อปุกรณ์สื่อสาร, แอปพลิเคชัน่, 

การจดัการดแูลความปลอดภยั, ผู้ทีส่ามารถด าเนินการเองได้ด้วยตวัเอง 
คอร์ส B： เพ่ือป้องกนัการติดเชือ้โคโรน่า มีการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้และม่านพลาสติก 
★ กิจกรรมตวัต่อตวั จะมีให้เฉพาะ คอร์ส B เท่านัน้ 

    ข้อระวัง： จะไม่มีการคืนเงิน ในวนัที่ตวัคณุเองไม่สะดวก และไม่สามารถเข้าเรียน 

ทางออนไลน์ ได้ 

जापानिज भाषा अिलाईि कोषष  

हरेक बिहहवार: मेई 6 – जुलाई  8 

हरेक शुक्रवार: मेई 7 – जुलाई  9 

हरेक शनिवार: मेई 8 – जुलाई 10 

★समय : कोषष A बिहाि 10:00-11:00 (ZOOM) 

कोषष B बिहाि 11:15-12:15 (MIA) 

★ससट क्षमता : 6 जिा   

★बिहहिार र शुक्रिारको कोषषमा हुिेको िच्चा  
हेररहििे सुबिधा छ l(ससट 3 िच्चाको लागी,प्रनत  

िच्चा \600 ) 
शुल्क : \ 3000 प्रनत कोषष (10 सेसि) 

आविेि समनत : अप्रिल 23 सम्म 

आवेदन ददन कृपया MIA कायाालय आउनुहोस्। 

★बिषय: उपयोगी र िैनिक प्रयोगहुिे भाषा प्रयोग, 
 अभ्यास तथा शब्ि/अथष l 

 

◆योग्यता : मुशासशिो शहर वा िजजकको शहरमा िसोिास गिुषहुिे 
व्यजततहरु जसको जापानिज भाषा सुरुवाती स्थरको छ l 
◆ कोषष Aमा  सहभागी हुि घरमा जस्थर इन्टरिेट सुबिधाको साथ ै 
कम्पुटर वा अन्य उपकरण प्रयोग गरी जुम (zoom)एप्लीकेशि र 
सेतयुररटी सेटअप गिषसतिु हुिुपिे छ l 
◆कोषष Bमा सहभागी हुिेले मास्क,फेश सशल्ड र स्तेररलाइज 
अलकोहल प्रयोग गिुष पिेछ l 
★स्थाि: MIA अथवा िेटसुबिधा भएको ठाउँजाहािाट जुम प्रयोग 
गिष सककन्छ l   
★ म्याि टु म्याि(एक/एतलै)कक्षा सुबिधा कोषष B को लागी मात्र  
उपलब्ध छ l 
★अिलाइिमा उपजस्थत हुि िसकेको खण्डमा सट्टा कक्षा  र शुल्क 
कफताष हुिे छैि l  

외국인을 위한 일본어 코스 (대면수업&온라인수업) 
◆코스  *목요일코스: 5월 6일-7월 8일 

*금요일코스: 5월 7일-7월 9일 

*토요일코스: 5월 8일-7월 10일 

◆시간: 코스 A 10:00-11:00 (ZOOM개최) 

   코스 B 11:15-12:15 (MIA개최) 

◆정원: 각 코스별 6명 

◆보육: 목요일, 금요일 코스 B에 한함(정원 3명) 

◆참가비: 1코스 10회, ￥3,000 

◆신청: 4월 23일까지 MIA로 직접 오세요. 

◆내용: 일본어 회화, 정보교환 및 교류 

◆대상: 무사시노시 또는 인근지역에 거주하는 일본어 

초급자 

코스 A: ZOOM통신환경, 통신기기, 어플리케이션, 

보안관리, 조작 등이 가능하신 분. 

코스 B: 코로나 감염방지를 위해 알코올 소독과  

실드 커튼을 사용합니다. 

◆맨투맨 활동: 코스 B에 한해 제공됩니다.  

◆주의: 개인 사정으로 참가하지 못한 경우 환불되지 

않습니다.  

 

外国人のための 

（対面クラス& オンライン開催） 

日本語コース 

☎申込み＆問合せ Inquiry&Application公益財団法人武蔵野市国際交流協会(M I A) 

武蔵野市境 2-14-1 ｽｲﾝｸﾞ 9 階 Swing 9F, 2-14-1, Sakai, 

Musashinoshi TEL:0422-36-4511 URL: https://mia.gr.jp/ 

 

対面クラス ZOOMクラス 


