Thứ sáu, 10:00-11:30
Vừa trải nghiệm, giao lưu vừa học văn hóa và tiếng Nhật
Người lớn (trên 16 tuổi)
miễn phí (cần phí đăng kí thường niên 500 yen)
bất kì lúc nào

Thứ bẩy, 13:00-15:00
Thứ tư, 10:00-12:00

Giờ học chia theo trình độ riêng bởi tình nguyện viên

Giờ học chia lớp theo trình độ riêng có dùng giáo trình

Người lớn (trên 16 tuổi)

Minna no Nihongo Shyokyu quyển Ⅰ và Ⅱ

miễn phí (cần phí đăng kí thường niên 500 yen)

Bất kì ai (có thể dẫn theo trẻ em)

15 người

1,000yen / 6 tháng

Tháng ba / Tháng chín

Tháng tư / tháng mười (Xin mời đến vào ngày khai giảng. Nếu ngày khác xin vui lòng liên lạc với TIA)

〈Lớp hội thoại〉Thứ sáu, 13:30-15:00 / Thứ bẩy, 10:00-11:30
〈Lớp đọc viết〉Thứ bẩy, 10:00-11:30
Giao lưu, nói chuyện tiếng Nhật với tình nguyện viên
Người lớn : trên 15 tuổi (riêng lớp thứ sáu có thể dẫn theo trẻ em)

Chủ nhật, 10:00-12:00

Miễn phí

Lớp học phù hợp yêu cầu cá nhân của học viên được sắp xếp bởi tình nguyện viên (hình thức một kèm một)

20 người/lớp

Học viên được tự do lựa chọn giáo trình mình thích học (nếu không có giáo trình riêng thì sẽ sử dụng giáo trình Minna no Nihongo)

Tháng ba / Tháng chín

Trẻ em～người lớn (không giới hạn độ tuổi, có thể dẫn theo trẻ em)
1,000 yen /10 buổi (sinh viên và trẻ em được miễn phí)
40 người

Chủ nhật, 10:30-12:30

bất kì lúc nào

Giờ học chia lớp theo trình độ riêng có dùng giáo trình
Minna no Nihongo Shyokyu quyển Ⅰ và Ⅱ
Người lớn (trên 13 tuổi)
1,500yen/3 tháng
Tháng năm/ Tháng tám/ Tháng mười hai (Xin mời đến vào ngày khai giảng)
Chủ nhật, 13:00-15:00
Lớp học phù hợp yêu cầu cá nhân của học viên được sắp xếp bởi tình nguyện viên (hình thức một kèm một)

Chủ nhật, 13:30-15:00
Giao lưu, nói chuyện tiếng Nhật với tình nguyện viên
Người lớn : trên 15 tuổi
Miễn phí
bất kì lúc nào

Học viên được tự do lựa chọn giáo trình mình thích học (nếu không có giáo trình riêng thì sẽ sử dụng giáo trình Minna no Nihongo)

Trẻ em～người lớn (không giới hạn độ tuổi, có thể dẫn theo trẻ em)
1,000 yen /10 buổi (sinh viên và trẻ em được miễn phí)
40 người
bất kì lúc nào

