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OIA & VIVA TIẾNG NHẬT CHO TRẺ EM

Japanese class para sa mga kabataan
Clase de japonés para niños “OIA & Viva Kids”

viva_okazaki@yahoo.co.jp

【Người việt nam】
OIA & VIVA TIẾNG NHẬT CHO TRẺ EM(không giới hạn độ tuổi)
☆Học kì 1 (10 buổi)

mỗi lần học từ 13 giờ 30 tới 15 giờ 30
【Lớp chủ nhật】: ngày 22,29 tháng 7, ngày 5,19,26 tháng 8
【Lớp thứ 3】: ngày 24,31 tháng 7, ngày 7,21,28 tháng 8
☆Học kì 2 (12 buổi)
mỗi lần học từ 13 giờ 30 phút tới 15 giờ 30 phút
Học vào các ngày chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày
2 tháng 9 tới ngày 2 tháng 12
※ngày 23 tháng 9 và ngày 18 tháng 11 nghỉ.

☆Tiết học cần có sự tham gia của quý phụ huynh:
từ 13 giờ 30 phút tới 14 giờ
①Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 2018
・Trao đổi về các hoạt động dành cho
các em trong thời gian nghỉ hè.
②Chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2018
・Trao đổi về các bài tập tiếng
nhật về hè cho các em.
③Chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2018
・Trao đổi về học kì 2 cho các em tại trường tiếng.

【Phí tham gia】 500 yên/buổi
※Nếu là anh, chị em cùng trong gia đình +100 yên/ người.
【Địa điểm】 Thư viện Libra – Okazaki Tầng 1 phòng học 102
【Công suất】20 người
【Nội dung】 ・Học tiếng nhật.
・Hỏi, trao đổi về việc làm sao để học tốt tiếng nhật.
・Hướng dẫn làm các bài tập về nhà của trường tiếng.
【Cách đăng kí tham gia】
①Họ và tên ②Quốc tịch ③Giới tính ④Tên trường ,Học năm thứ:
Gửi về hòm thư: viva_okazaki@yahoo.co.jp

【Tagalog】
OIA & VIVA KIDS NIHONGO HIROBA ～Japanese class para sa mga kabataan～
☆Summer Class (10 session)
1:30pm ~ 3:30pm
【SUNDAY COURSE】 7/22, 7/29, 8/5, 8/19, 8/26
【TUESDAY COURSE] 7/24, 7/31, 8/7, 8/21, 8/28

☆2nd TERM CLASS (12 session)
1:30pm ~ 3:30pm
Simula sa 9/2 hanggang sa 12/2 – tuwing Linggo
Walang pong klase sa 9/23 at sa 11/18

☆Inaanyayahan po namin ang mga bata
at magulang na sumali : 1:30pm ~ 2:00pm
①7/22/2018 (Sun)
・Ano ang dapat gawin kapag
summer vacation?
②7/29/2018 (Sun)
・Tungkol sa paggawa ng summer homework.
③8/26/2018 (Sun)
・ Tungkol sa mga gawain sa
school kapag 2nd Term.

【FEE】 ¥500/ session ※ ¥500 ang bayad sa bawat isang bata, pero kapag magkakapatid ang sasali
ay ¥100 na lamang ang bayad ng pangalawa o pangatlong bata.

【Lugar】 Libra , Meeting Room 102
【Kapasidad】 Hanggang 20 katao lamang
【CONTENTS】 ・Matututo ng Nihongo
・Makaka１pagtanong tungkol sa subject/bagay na nahihirapan sa school
・Matuturuan sa paggawa ng homework
【Paraan ng pagsali】
Isulat ang ①Pangalan ②Nationality ③Gender (Boy・Girl) ④Pangalan ng school at grade.
Ipadala sa email address na → viva_okazaki@yahoo.co.jp

【Español】
Clase de japonés para niños “OIA & Viva Kids ¡ A aprender japonés y a hacer las tareas!
☆Clases en las vacaciones de verano (10 veces), de 13:30 a 15:30
【Domingo】22 y 29 de julio; 5, 19 y 26 de agosto
【Martes】 24 y 31 de julio; 7, 21 y 28 de Agosto
☆Clases en el 2do semestre (12 veces), de 13:30 a 15:30
【Todos los domingos】Del 2 de septiembre al 2 de diciembre
(los días 23 de septiembre y 18 de noviembre NO habrá clases)

☆Clase abierta (de 13:30 a 14:00)
¡Para que pueda participar con sus hijos!
①Domingo, 22 de julio de 2018
・Cómo disfrutar las vacaciones de verano
②Domingo, 29 de julio de 2018
・Sobre las tareas de verano
③Domingo, 26 agosto de 2018
・Sobre el 2do semestre del ciclo escolar

【Costo de participación:】 500 yenes por cada clase.
※Si tiene hermanos, cada hermano paga sólo 100 yenes.
【Lugar】 Biblioteca Municipal de Okazaki Libra, sala 102 A.
【Nro de participantes】 20 personas.
【Contenido】 ・estudio del idioma japonés
・apoyo a los puntos de estudio con más dificultades
・supervisión y enseño de las tareas escolares de verano
【Consultas e inscripciones】
Enviar un mail para viva_okazakiyahoo.co.jp ,
con ①el nombre del niño, ②nacionalidad, ③sexo, ④nombre de la escuela y grado que cursa.

