
ª 

■Нихонго салон (Япон хэлний салон)・・・① 

■Нихонго Хироба(Япон хэлээр ярих орон зай)・・・② 

■Алфа Япон хэлний сургалт・・・③ 

■Таноши Нихонго (Бямба гараг)・・・⑥ 

■Томодачи (Найз) ( Айзүма/Такахаши дахь Япон хэлний хичээл)・・・⑦⑧ 

■Хомигаока дахь Япон хэлний хичээл HOMIGO・・・⑪ 

 

 

■Таноши Нихонго (Бямба гараг)・・・⑥ 

■Томодачи (Найз) (Айзүма/Такахаши дахь Япон хэлний хичээл)・・・⑦⑧ 

■JLPT (Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт) N3 төвшинд бэлтгэх анги・・・⑩ 

■Нихонго салон (Япон хэлний салон)・・・① 

■Алфа Япон хэлний сургалт・・・③ 

■Нихонго дот JP・・・④ 

■Таноши Нихонго (Баасан гараг)・・・⑤  

■Нихонго салон (Япон хэлний салон)・・・① 

■Таноши Нихонго (Баасан гараг)・・・⑤ 

■Дунд төвшиний Япон хэлний анги ・・・⑨ 

■Дунд төвшиний Япон хэлний анги…⑨       

■JLPT (Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт)  

N3 төвшинд бэлтгэх анги…⑩  

  

 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

 

■Дунд төвшиний Япон хэлний анги…⑨       

■JLPT (Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт)  

N3 төвшинд бэлтгэх анги…⑩  

   

 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

 

[TIA (Тоёота Хот  дахь  олон  улсын  соёлын  төв)] 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

 

[TIA (Тоёота  Хот  дахь  олон  улсын  соёлын  төв) ] 

 

[ASTE (Тоёотагийн  сайн  дурын  байгууллага) ] 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

[Тоёота Техник Мэргэжлийн коллеж] 

[TIA (Тоёота  Хот  дахь  олон  улсын  соёлын  төв) ] 

 

[ASTE (Тоёотагийн  сайн  дурын  байгууллага) ] 

 

[TIA (Тоёота  Хот  дахь  олон  улсын  соёлын  төв) ] 

[TIA (Тоёота  Хот  дахь  олон  улсын  соёлын  төв) ] 

[Айзүма соёлын төв/ Такахаши соёлын төв] 

[Хомиданчи хороолол] 

■Нихонго салон (Япон хэлний салон)…①                  

■Дунд төвшиний Япон хэлний анги…⑨                 

■JLPT (Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт)  

N3 төвшинд бэлтгэх анги…⑩  

■Дунд төвшиний Япон хэлний анги…⑨                

■JLPT (Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт) 

 N3 төвшинд бэлтгэх анги…⑩  

■Нихонго Хироба 

(Япон хэлээр ярих орон зай)…②                  

■Таноши Нихонго (Баасан гараг)…⑤ 

■Дунд төвшиний Япон хэлний анги…⑨                

■JLPT (Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт) 

 N3 төвшинд бэлтгэх анги…⑩  

■Нихонго Хироба 

(Япон хэлээр ярих орон зай)…②           

■Таноши Нихонго (Бямба гараг)…⑥ 

■Алфа Япон хэлний сургалт…③         

■Нихонго дот JP…④                 

■Томодачи (Найз) …⑦⑧            

■Хомигаока дахь Япон хэлний хичээл  

HOMIGO…⑪ 


