Chào mừng bạn đến với
Welcome!

Khóa học
tiếng Nhật
của M I A

Khóa học ngày thứ 5 (hỗ trợ việc giữ trẻ
trong thời gian học)
Từ 7/10 – 9/12 (Thứ 5 hàng tuần)
(Số lượng trẻ tối đa: 4 trẻ)
Khóa học ngày thứ 6 (hỗ trợ việc giữ trẻ
trong thời gian học)
Từ 8/10 – 10/12 (Thứ 6 hàng tuần)
(Số lượng trẻ tối đa: 4 trẻ)
Khóa học ngày thứ 7 (không hỗ trợ việc
giữ trẻ)

★ Có các tình nguyện viên chuyên chăm sóc trẻ cho
khóa học ngày thứ 5 và thứ 6

コース

★ Bạn có thể gửi trẻ cho tình nguyện viên chuyên chăm
sóc trẻ trong thời gian học (Phí đăng kí: 600 yên/1 khoá
học)
★Quy định về độ tuổi: từ 6 tháng đến 6 tuổi

★Khóa học này dành cho người mới bắt đầu. Vui lòng
liên hệ trước nếu bạn đã có chứng chỉ tiếng Nhật

Từ 9/10 – 11/12 (Thứ 7 hàng tuần)

■ Vui lòng đăng ký sớm! Những người không cần hỗ trợ việc giữ trẻ có thể đăng kí bất cứ khoá học nào
★Chúng tôi chia người học thành các nhóm nhỏ theo mục đích. Việc bạn đăng ký sớm sẽ giúp chúng tôi có đủ
thời gian để sắp xếp nhân viên và nhanh chóng chia được nhóm chuẩn bị cho ngày khai giảng của khóa học!
Chúng tôi mong nhận được phản hồi sớm của bạn.
■ cooperation
Đối với người mới bắt đầu chúng tôi có hỗ trợ 1 kèm 1.
★Hoạt động này dành cho những người mới bắt đầu,đã đăng
kí 1 trong các khoá học, và có thể sắp xếp thời gian cố định.
Bạn có thể học miễn phí và cũng sẽ có vài quy tắc bạn cần
tuân thủ. Vui lòng thảo luận với nhân viên MIA khi đăng kí khoá
học.
■ Chính sách hoàn trả học phí: áp dụng trong các trường
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★ 10 buổi cho mỗi khóa học
★ Số lượng học viên tối đa: 12
★ Học phí: 6000 yên
★ Địa điểm: Phòng họp
/ Phòng chờ của MIA
★ Thời gian: 10:30-12:00

★ Bạn thông báo huỷ cho MIA trước ngày bắt đầu khóa học.

Nộp đơn & Hỏi thông tin tại: Hiệp hội giao lưu ★Time:10:30-12:00
quốc tế Musashino ( M I A )

Tầng 9 Tòa nhà Swing, 2-14-1, Sakai, Musashino (1 phút đi bộ từ ga Musashisakai qua cửa Nonowa)
Giờ làm việc: 9:00-17:00, thứ 3 đến thứ 7.Ngày nghỉ: Chủ nhật, thứ 2 & ngày lễ
TEL: 0422-36-4511 e-mail: mia@coral.ocn.ne.jp URL: https://mia.gr.jp/

